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LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn “Những ñiều cần biết dành cho Sinh
viên” giới thiệu ñến các bạn sinh viên Trường Đại
học Y Hà Nội các chương trình ñào tạo, những quy
ñịnh, thủ tục với sinh viên cũng như các quy ñịnh về
học bổng, học phí,… và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên
trong suốt thời gian học tập tại trường và sau khi tốt
nghiệp.
Việc hiểu biết và tuân thủ các quy ñịnh, hướng
dẫn sẽ giúp sinh viên có kế hoạch học tập chủ ñộng
và ñạt hiệu quả cao.
Cuốn sách này ñược xuất bản lần ñầu nên không
tránh ñược những thiếu sót, rất mong nhận ñược sự
góp ý của người sử dụng ñể lần tái bản sau ñược
hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
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PHẦN I. GIỚI THIỆU
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Trường Đại học Y Hà Nội ñược thành lập năm
1902, Hiệu trưởng ñầu tiên là nhà khoa học lỗi lạc
người Pháp A.Yersin - Ông ñã sống trọn cuộc ñời
mình ở Việt Nam, ông cũng là người ñã tìm ra Đà
Lạt trên cao nguyên Lang Biang, cả cuộc ñời ông
dành cho nghiên cứu khoa học trị bệnh cứu người.
Những sinh viên ñầu tiên của nhà trường tuy còn
khăn ñóng áo dài nhưng cũng là những con người
tiêu biểu cho một nền học vấn mới. Từ cuối năm
1902 chương trình học của nhà trường ñược kéo dài
thành 4 năm,sinh viên ra trường ñược cấp bằng y sĩ,
từ năm 1914 trường ñào tạo thêm Dược sĩ.
Sau Cách mạng tháng 8/1945 với uy tín rất lớn
Giáo sư Hồ Đắc Di ñược ñề cử làm Hiệu trưởng,
nhiều Bác sĩ và Dược sĩ giỏi ñã tham gia giảng dạy
tại trường. Ngày 15/11/1945 trường Đại học Y Hà
Nội khai giảng năm học mới với vinh dự ñặc biệt
ñược Bác Hồ tới dự và trao bằng tốt nghiệp cho 9
Bác sĩ và 5 Dược sĩ. Năm 1946 nhà trường có trên
20 Bác sĩ ra trường, ñến ngày toàn quốc kháng
chiến thầy và trò trường Y ñã trở thành lực lượng
chủ chốt trong cứu chữa thương binh và nạn nhân ở
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mặt trận Hà Nội.
Rời Hà Nội thầy trò trường Y về Chiêm Hóa Tuyên Quang, một trong những căn cứ ñịa của cuộc
kháng chiến chống Pháp. Mọi nền nếp học tập, sinh
hoạt nhanh chóng ñược xây dựng; dù ở giữa rừng
trường vẫn duy trì ñều ñặn những giờ lên lớp, những
ca mổ thực hành, những ngày ñi thực tế, những ñêm
liên hoan văn nghệ, những buổi sinh hoạt chính trị
phục vụ cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc.
Năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, thực
dân Pháp buộc phải công nhận nền ñộc lập của nước
Việt Nam. Hòa trong niềm vui chiến thắng thầy và trò
trường Y về lại thủ ñô quay trở lại trường cũ. Đây là giai
ñoạn nhà trường bắt ñầu triển khai ñồng bộ các quan
ñiểm ñào tạo ñại học của Đảng và nhà nước ta trong
những năm ñầu xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Năm 1965 khi cả nước chiến ñấu chống giặc Mỹ
xâm lược, thầy trò trường Y tích cực tham gia cuộc
chiến ñấu vẻ vang này. Cùng với lớp lớp sinh viên và
cán bộ giảng dạy lên ñường tòng quân vào Nam
chiến ñấu, trường Đại học Y Hà Nội lần thứ 2 trở về
với núi rừng Việt Bắc - ñó là ngày 16/10/1965. Nhà
trường chọn khu vực các xã Hiệp Thành, Tân Thành,
Phủ Lý, Phấn Mễ thuộc huyện Phú Lương tỉnh Thái
Nguyên làm nơi sơ tán. Để ñề phòng bom ñạn, nhà
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trường ñóng theo từng cụm trải dài khoảng 10km,
trường có thêm nhiều sinh viên là con em ñồng bào
dân tộc thiểu số. Dù ở trong rừng trường vẫn xây
dựng phòng thí nghiệm, thư viện coi ñó là những
phương tiện không thể thiếu trong phục vụ giảng dạy
và học tập.
Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng,
thống nhất ñất nước. Trường Đại học Y Hà Nội bước
sang trang sử mới. Được sự quan tâm của Đảng và
Nhà nước, dưới sự chỉ ñạo của Bộ Y Tế - Bộ Giáo
dục và Đào tạo nhà trường không ngừng phát triển
lớn mạnh và bền vững với mục tiêu ñào tạo ñội ngũ
bác sĩ, người thầy thuốc có trình ñộ ñại học, sau ñại
học bên cạnh việc ñẩy mạnh nghiên cứu khoa học
ñóng góp công sức cho nền Y học nước nhà.
Một chặng ñường từ 1975 ñến nay cùng với
những ñổi mới toàn diện của ñất nước, Nhà trường
cũng chuyển mình, phát triển, ñẩy mạnh công tác
ñào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học ñể
giữ vững danh hiệu là trường ñầu ngành và trọng
ñiểm quốc gia.

2. Cơ sở vật chất
2.1. Tr s làm vic chính: ñịa chỉ: số 1 Tôn
Thất Tùng; Đống Đa; Hà Nội.
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Diện tích sử dụng khuôn viên trường: 107.148,09 m2
Khu làm việc hành chính: nhà A1 7550.38 m2
ñược xây dựng bề thế, khang trang phù hợp với xu
thế hiện nay.
Khu làm việc của bộ môn: nhà A3, B1, B2, B3
ñược trang bị ñầy ñủ các phương tiện giảng dạy, các
phòng thực tập, thực hành ñã ñược ñầu tư và trang
bị hiện ñại, ñồng bộ.
Ký túc xá: nhà E1, E2, E3, E5 (15,131.40m2)
dành cho các sinh viên ở nội trú trong trường.
Khu giảng ñường: Hồ Đắc Di, A3, B3 với tổng số
32 giảng ñường, hệ thống các giảng ñường ñược
ñầu tư trang bị lắp ñặt cố ñịnh tương ñối ñồng bộ,
hiện ñại và ñầy ñủ ở hầu hết các giảng ñường ( Máy
vi tính, máy chiếu các loại, …) ñể phục vụ giảng dạy
và học tập.
Bệnh viện thực hành: Nhà A2 mới ñược xây
dựng cùng với trang thiết bị hiện ñại ñang hoạt ñộng.
Labo: Trung tâm Y sinh học - Gen Protein, Labo
hoá sinh, trung tâm thực hành tiền lâm sàng … với
các trang thiết bị hiện ñại , ñược ñánh giá rất cao.
Phòng máy tinh phục vụ cho dạy, học tập và nghiên
cứu khoa học.
4

Thư viện: Tầng 1 và 2 nhà chuyên gia, có ñầy ñủ
các tài liệu, giáo trình và các trang thiết bị ñể cung
cấp thông tin phục vụ cho sinh viên, học viên và cán
bộ của trường học tập và nghiên cứu.
Hệ thống phòng thí nghiệm và thực hành: 32 phòng
thí nghiệm, 35 phòng thực hành ñược trang bị các
trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, thực hành phục vụ
cho 16 chuyên ngành thuộc các bộ môn của trường.
Ngoài ra còn có hội trường lớn, nhà thi ñấu ña
năng, nhà y tế,… cũng ñược trang bị ñày ñủ ñể phục
vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, thể
dục thể thao… cho sinh viên, học viên và cán bộ
trong trường.
2.2. Tr s làm vic khác
Viện giải phẫu số 48 Tăng Bạt Hổ 2207 m2,
Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt số 40A, 40B Tràng
thi 518m2, trụ sở 42C Lý Thường Kiệt 160m2,
Ban 10 - 80 số 35 Nguyễn Huy Tưởng 987,62m2

3. Các chương trình ñào tạo hệ chính quy
tập trung
- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Trường Đại học
Y hoặc khoa Y các trường Đại học và các cơ sở
khám chữa bệnh.
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- Mục tiêu ñào tạo: ñào tạo Bác sỹ có y ñức, có
kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở
vững chắc; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học
lâm sàng và cộng ñồng, kết hợp ñược Y học hiện ñại
với y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên ñể
ñáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ
nhân dân.
- Chú ý:
* 01 ñơn vị học trình: tương ñương 15 tiết lý
thuyết, 30 tiết thực tập tại các phòng thí nghiệm, 45
tiết thực tập tại bệnh viện, cộng ñồng, quân sự và
thể dục.
** Phần tự chọn (ñặc thù) lý thuyết, thực hành do
các Trường/Khoa ñề xuất và xây dựng thể hiện trong
chương trình chi tiết.
3.1. Bác sĩ ña khoa
- Thời gian ñào tạo: 6 năm.
- Tổng số tuần học và thi: Tối ña 240 tuần.
- Tổng khối lượng kiến thức học tập: 320 ñơn vị
học trình.

6

Đơn vị học trình*
T Khối lượng học
T tập

Giáo dục ñại
cương (gồm các
1
môn chung, môn
khoa học cơ bản)
2

Tổng
Lý
Thực Tỷ
số
thuyết hành lệ %

82

71

11

25,6

Giáo dục chuyên nghiệp (gồm các môn cơ sở
và chuyên ngành):
- Bắt buộc
- Tự chọn
- Thi tốt nghiệp

182
41
15

112
**

70
**

320

56,9
12,8
4,7
100

3.2. Bác sĩ Răng Hàm M&t
- Thời gian ñào tạo: 6 năm
- Tổng số tuần học và thi: Tối ña 240 tuần.
- Tổng khối lượng kiến thức học tập: 320 ñơn vị
học trình.
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Đơn vị học trình*
T Khối lượng
T học tập
Giáo dục ñại
cương (gồm các
1
môn chung, môn
khoa học cơ bản)
2

Tổng
Lý
Thực Tỷ
số
thuyết hành lệ %

82

71

11

Giáo dục chuyên nghiệp (gồm các môn cơ sở
và chuyên ngành):
- Bắt buộc
- Tự chọn
- Thi tốt nghiệp

110
**

96
**

15

64,4
5,3
4,7

320

100

3.3. Bác sĩ y h)c d+ phòng
- Thời gian ñào tạo: 6 năm.
- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 318 ĐVHT.

8

25,6

Đơn vị học trình*
T
Khối lượng học tập
T
Kiến thức giáo dục ñại
cương tối thiểu (chưa
1 kể học phần Giáo dục
thể chất và Giáo dục
quốc phòng)
Kiến thức giáo dục
chuyên nghiệp tối
thiểu (các môn cơ sở
và chuyên ngành)
Kiến thức cơ sở của
khối ngành
2 Kiến thức cơ sở của
ngành
Kiến thức ngành (kể
cả chuyên ngành)
Kiến thức bổ trợ
Thực tập nghề nghiệp
và thi tốt nghiệp

Tổng
Lý
số thuyết

Thực
hành

41

41

0

277

20

15

35
85
147

57
77
0

28
70
10

0
10
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3.4. Bác s/ Y h)c C1 truy3n
- Thời gian ñào tạo: 6 năm.
- Tổng số tuần học và thi: 244.
- Tổng số tuần thi (kể cả ôn tập): 28.
- Tổng khối lượng kiến thức học tập: 320 ñơn vị
học trình.
T Khối lượng
T học tập
1

Giáo dục ñại
cương

Đơn vị học trình
Tổng
Lý
số thuyết
82

71

Thực
hành

Tỷ lệ
%

11

25,6

Giáo dục chuyên nghiệp (gồm các môn cơ sở
và chuyên ngành):
2

+ Bắt buộc

202

121

81

63,1

+ Tự chọn

21

**

**

6,6

+ Thi tốt nghiệp

15

4,7

Tổng cộng

320

100

3.5. C5 nhân Đi3u dư9ng
- Thời gian ñào tạo: 4 năm.
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- Tổng số tuần học (Gộp các hình thức học tập)
và thi: tối ña 160 tuần.
- Tổng số khối lượng kiến thức: 210 ñơn vị học
trình.
T
T

Đơn vị học trình *
Khối
lượng
Tổng
Lý
Thực Tỷ
học tập
số
thuyết hành lệ %

1

Giáo dục ñại
cương
(gồm
các môn học
chung và các
môn khoa học
cơ bản)

66

57

09

31,4

Giáo dục chuyên nghiệp (gồm các môn cơ sở
và các môn chuyên ngành ):
2

+ Bắt buộc

122

74

48

58,1

+ Tự chọn (ñặc
thù)

12

**

**

5,7

+ Thi tốt nghiệp

10

4,8

Tổng cộng

210

100

3.6. C5 nhân Y t; Công c=ng
- Thời gian ñào tạo: 4 năm.
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- Tổng số tuần học (Gộp các hình thức học tập)
và Thi: Tối ña 160 tuần.
- Tổng số khối lượng kiến thức: 210 ñơn vị học
trình.

TT

Đơn vị học trình *
Khối lượng học
Tổng
Lý
Thực Tỷ
tập
số thuyết hành lệ %

1

Giáo dục ñại
cương (gồm các
môn học chung
và các môn khoa
học cơ bản )

62

49

13

29,5

Giáo dục chuyên nghiệp
(gồm các môn học cơ sở và các môn chuyên
ngành ):
2

+ Bắt buộc
+ Tự chọn (ñặc
thù )
+ Thi tốt nghiệp

120

72

48

57,1

18

**

**

8,6

10

4,8

Tổng cộng

210

100

3.7. C5 nhân K/ Thu@t Y H)c chuyên ngành xét
nghim
- Thời gian ñào tạo: 4 năm.
12

- Tổng số tuần học và Thi (Gồm các hình thức học
tập): tối ña 160 tuần.
- Tổng số khối lượng kiến thức: gồm 210 ñơn vị
học trình.
Đơn vị học trình*
T
T

Khối lượng
học tập

1

Giáo dục ñại
cương
(gồm các môn
học chung và các
môn khoa học cơ
bản):

66

54

12

31,4

2

Giáo dục
chuyên nghiệp
(gồm các môn cơ
sở và các môn
chuyên ngành):
• Bắt buộc
• Tự chọn (ñặc
thù)
• Thi tốt nghiệp

124
10
10

68
**

56
**

59,0
4,8
4,8

Tổng cộng

Tổng
Lý
Thực
số thuyết hành

210

Tỷ
lệ%

100
13

4. Cơ cấu tổ chức các phòng ban, Khoa, Bộ môn
của Trường Đại học Y Hà Nội bao gồm:
- 15 Phòng Ban: Phòng Hành Chính tổng hợp,
Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Quản lý Đào
tạo Sau Đại học, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa
học, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Công tác
Chính trị Học sinh - Sinh viên, Phòng Tuyên Huấn,
Phòng Vật tư trang thiết bị, Phòng Quản trị, Phòng
Công nghệ thông tin, Phòng Bảo vệ, Ban Quản lý Ký
túc xá và Đời sống sinh viên, Trạm Y tế, Phòng Hợp
tác Quốc tế, phòng Tổ chức cán bộ.
- 5 Văn phòng Đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy,
Văn phòng Công ñoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu
chiến binh.
- 2 Khoa: khoa Y học cổ truyền, khoa Điều
dưỡng - Nữ hộ sinh.
- 3 Viện: Viện Răng Hàm Mặt, Viện Đái tháo
ñường và các bệnh chuyển hóa, Viện Đào tạo Y học
dự phòng.
- 7 Bộ môn Khoa học cơ bản: Bộ môn Toán Toán tin, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Lý luận chính
trị, Bộ môn Hóa, Bộ môn Y Vật lý, Bộ môn Giáo dục
thể chất, Bộ môn Giáo dục Quốc phòng.
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- 1 Bệnh viện thực hành: Bệnh viện Đại học Y Hà
Nội.
- 12 Bộ môn Y học cơ sở: Bộ môn Giải phẫu, Bộ
môn Dược lý, Bộ môn Hóa sinh, Bộ môn Ký Sinh trùng,
Bộ môn Kỹ thuật y học, Bộ môn Mô học, Bộ môn Sinh
bệnh - Miễn dịch, Bộ môn Sinh lý học, Bộ môn Vi sinh,
Bộ môn Y pháp, Bộ môn Y sinh học - Di truyền, Bộ môn
Giáo dục Y học và kỹ năng tiền lâm sàng.
- 17 Bộ môn Y học lâm sang: Bộ môn Chẩn ñoán
hình ảnh, Bộ môn Da liễu, Bộ môn Dị ứng, Bộ môn
Gây mê hồi sức, Bộ môn Lao và bệnh phổi, Bộ môn
Mắt, Bộ môn Nhi, Bộ môn Phụ sản, Bộ môn Phục hồi
chức năng, Bộ môn Tai Mũi Họng, Bộ môn Tâm
thần, Bộ môn Thần kinh, Bộ môn Truyền nhiễm, Bộ
môn Ngoại, Bộ môn Ung thư, Bộ môn Y học hạt
nhân, Bộ môn Y học gia ñình.
- 9 Trung tâm: Labo Y sinh học, Đơn vị giáo dục
và tư vấn Nghiên cứu khoa học, Đào tạo và chuyển
giao công nghệ, Trung tâm In, Khảo thí & ñảm bảo
chất lượng giáo dục, Ban 10 - 80, Nghiên cứu & ñào
tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS, Dịch vụ tổng
hợp, Trung tâm Thư viện.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Đảng uỷ

Hội ñồng
khoa học

Hội ñồng
trường

Ban Giám Hiệu

Viện

Bệnh
viện

Khoa học
cơ bản
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Bộ
môn

Phòng
ban

Y học cơ
sở

Đoàn Khoa Trung
tâm
thể

Lâm
sàng

ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên huấn: (Phía sau Hội trường lớn)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 309, 411
Email: tuyenhuan@hmu.edu.vn
Phòng Quản lý Đào tạo Đại học: (Tầng 1 Nhà A1)
Điện thoại: 0438525123 hoặc 0438523798 máy
lẻ 128
Email: dtdh@hmu.edu.vn
Phòng Quản lý Đào tạo Sau ñại học: (Tầng 3 Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 164
Email: dtsdh@hmu.edu.vn
Phòng Công tác Chính trị học sinh - sinh viên:
(Tầng 1 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 408
Email: cthssv@hmu.edu.vn
Trạm Y tế:
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 158
Email: yte@hmu.edu.vn
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Ban Quản lý Ký túc xá và ñời sống sinh viên:
(Tầng 1 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 151
Email: quanlyktx@hmu.edu.vn
Đoàn Thanh niên: (Tầng 4 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 143
Email: doantn@hmu.edu.vn
Phòng Tài chính Kế toán: (Tầng 1 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 144
Email: taichinhketoan@hmu.edu.vn
Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học: (Tầng 3
- Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 122
Email: nghiencuukh@hmu.edu.vn
Phòng Công nghệ thông tin y học: (Tầng 3 Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 149
Email: cntt@hmu.edu.vn
Trung tâm Thư viện: (Toà nhà Chuyên gia)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 160
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Email: thuvien@hmu.edu.vn
Phòng Hành chính tổng hợp: (Tầng 2 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 112
Email: hanhchinh@hmu.edu.vn
Phòng Hợp tác quốc tế: (Tầng 2 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 116
Email: hoptacquocte@hmu.edu.vn
Phòng Quản trị: (Tầng 4 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 139
Email: quantri@hmu.edu.vn
Phòng Tổ chức cán bộ: (Tầng 2 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 407
Email: tochuccanbo@hmu.edu.vn
Phòng Vật tư trang thiết bị: (Tầng 4 - Nhà A1)
Điện thoại: 0438523798 máy lẻ 135
Email: vattutb@hmu.edu.vn
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PHẦN II. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC
A. QUY ĐỊNH CHUNG
I. HỖ TRỢ HỌC TẬP
Trong quá trình học tập nếu sinh viên có yêu cầu
trợ giúp (giải ñáp thêm nội dung bài học, hướng dẫn
tìm nguồn tài liệu…) có thể liên hệ trực tiếp với
Giảng viên hoặc trợ giảng của môn học hoặc liên hệ
với Trưởng Bộ môn ñể bố trí cán bộ ñể hỗ trợ.
Trường hợp sinh viên cần tư vấn về nơi ăn, ở,
việc làm và các vấn ñề khác của cá nhân có thể liên
hệ trực tiếp với Phòng Công tác chính trị và Học sinh
- Sinh viên.
II. CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH VIÊN
1. Quyền lợi của Sinh viên
- Sinh viên ñược sơ cứu, khám chữa bệnh ban
ñầu tại Trạm Y tế và nơi ñăng ký thẻ bảo hiểm y tế.
- Sinh viên ñược khám sức khỏe ñầu khóa học
và cuối khóa học, mua thẻ BHYT, thẻ BHTT trong
tháng ñầu tiên nhập học và có hồ sơ quản lý sức
khỏe tại trạm Y tế trong suốt khóa học.
- Được mượn hồ sơ sức khỏe ñể sao kết quả sức
khỏe nếu cần.
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2. Trách nhiệm của Sinh viên
- Tự chịu kinh phí khám sức khỏe và kinh phí
mua thẻ BHYT, BHTT.
- Nếu khám và ñiều trị ở cơ sở khác TYT của
Trường, sinh viên phải nộp kết quả ñược chẩn ñoán
và ñiều trị về TYT ñể ñược quản lý hồ sơ sức khỏe
và ñiều trị tiếp tục nếu có yêu cầu.
- Tham gia công tác vệ sinh môi trường do TYT và
Đoàn thanh niên/Hội sinh viên học phối hợp tổ chức.
3. Thủ tục mua thẻ BHYT và thẻ BHTT
3.1. ThD tc cEn và ñD ñF ñưGc phát hành thH
- Cá nhân Sinh viên ñược tập hợp lại theo danh
sách cụ thể của tổ, lớp, chuyên ngành… có ñiền ñẩy
ñủ các thông tin vần thiết theo mẫu danh sách yêu
cầu (mẫu này sẽ do Trạm Y tế Nhà trường cấp).
- Sau khi ñã kê khai ñầy ñủ, danh sách này phải
ñược xác nhận của chủ nhiệm khối và sau ñó ñược
chuyển xuống Trạm Y tế, kèm theo số tiền tương ứng
ñể Trạm Y tế chuyển tiền và danh sách lên Bảo hiểm
xã hội quận Đống Đa ñể tiến hành thủ tục làm thẻ.
- Mức ñóng cụ thể mỗi năm có thể khác nhau,
căn cứ vào mức lương cơ bản của từng năm ñược
tính theo công thức:
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Tiền ñóng BHYT = 3% (mức lương cơ bản) x 12 tháng
Nhưng Nhà nước sẽ hỗ trợ 70%, sinh viên chỉ
phải ñóng 30%.
3.2. Phát hành thH
- Sau khoảng 20 ngày, kể từ khi BHYT nhận
ñược danh sách mua BHYT, thẻ BHYH sẽ ñược
hoàn thành.
- Khi ñược phòng Y tế thông báo có thẻ, các lớp
sinh viên cử người ñến phòng Y tế nhận thẻ và phát
cho từng cá nhân trong tổ, lớp của mình.
III. THẺ SINH VIÊN
1. Mục ñích
Việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên nhằm mục
ñích ñảm bảo cho việc quản lý sinh viên của Trường
theo các quy ñịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nâng
cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện
của sinh viên trong trường cũng như khi ñi Viện góp
phần xây dựng môi trường ñào tạo văn minh, lịch sự
và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ trật tự an toàn
cho Nhà trường.
2. Sử dụng thẻ sinh viên
- Sinh viên nhất thiết phải mang theo thẻ sinh
viên khi thực hiện các hoạt ñộng học tập, thi, kiểm
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tra, thực tập và ñi lâm sàng ở các Bệnh viện và phải
xuất trình thẻ sinh viên khi ñược người có trách
nhiệm kiểm tra, yêu cầu.
- Sinh viên phải xuất trình và ñeo thẻ khi học
trong Thư viện, phòng máy tính và khi mượn, trả
thiết bị dậy và học (nếu có thẻ Thư viện thì thôi
không cần xuất trình thẻ sinh viên).
- Ngoài phạm vi Nhà trường, sinh viên ñược sử
dụng thẻ sinh viên ñể thực hiện các quyền ưu ñãi,
ưu tiên, xác nhận nhân thân theo các quy ñịnh của
Nhà nước và các doanh nghiệp có chính sách ưu
ñãi, ưu tiên ñối với sinh viên.
- Thẻ sinh viên chỉ có giá trị sử dụng ñến hết thời
gian ñược ghi trên thẻ sinh viên.
- Hình thức, nội dung ghi trên thẻ sinh viên do
Trường quy ñịnh.
3. Làm mới
- Mọi sinh viên trúng tuyển vào trường sau khi
hoàn tất các thủ tục nhập học sẽ ñược làm thẻ sinh
viên ñể dùng cho cả khóa học.
- Nhà trường cấp thẻ cho sinh viên theo lớp, tổ
có thông báo và thời gian vào ñầu mỗi khóa.
- Sinh viên nộp 01 ảnh 2 x 3 cho phòng Công tác
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chính trị và Học sinh - Sinh viên ñể ñược cấp giấy
chứng nhận tạm thời trong thời gian chờ nhận thẻ
sinh viên chính thức.
4. Cấp lại thẻ sinh viên
- Sinh viên bị mất thẻ hoặc ñổi thẻ phải làm ñơn
xin cấp lại thẻ.
- Sinh viên nộp lệ phí làm thẻ cho người làm thẻ
tại Phòng Công tác chính trị và Học sinh - Sinh viên.
+ Trường hợp xin cấp lại thẻ do sai thông tin ở
trên thẻ sinh viên ñược miễn phí cấp lại thẻ.
+ Trường hợp làm lại thẻ do bị gãy hỏng, bảo quản
kém, mất thẻ… sinh viên phải nộp lệ phí cấp lại thẻ
theo quy ñịnh của Nhà trường (tạm thu 100.000vnñ).
- Phòng Công tác chính trị và Học sinh – Sinh
viên cấp lại thẻ sinh viên sau khi nhận ñược ñơn và
khi ñã nộp lệ phí.
5. Thu hồi thẻ sinh viên
- Sinh viên nộp lại thẻ sinh viên cho Phòng Công
tác chính trị và Học sinh – Sinh viên trước khi hoàn
thành các thủ tục rời Trường khi có một trong những
quyết ñịnh sau:
+ Chuyển trường.
+ Ngừng học, thôi học.
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6. Trách nhiệm của sinh viên
- Giữ gìn, bảo quản tốt thẻ sinh viên ñược cấp,
tránh làm hư hỏng, mất mát.
- Tuân thủ những quy ñịnh về việc sử dụng thẻ
sinh viên.
- Không ñược sử dụng thẻ sinh viên của người
khác, thẻ ñã hết giá trị sử dụng. Không ñược cho
mượn thẻ sinh viên cũng như thay ñổi bất cứ thông
tin nào ghi trên thẻ.
- Nghiêm cấp mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa
của Trường khi ñeo thẻ sinh viên ñể làm những việc
vi phạm pháp luật hoặc không ñúng với mục ñích sử
dụng thẻ theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
của Trường.
7. Quyền lợi của sinh viên
- Được dùng thẻ sinh viên ñể ñăng ký và sử dụng
các dịch vụ Thư viện của Trường và liên hệ với các
Phòng, Ban, Bộ môn trong Trường và các bệnh viện
thực hành.
- Được dùng thẻ sinh viên ñể hưởng ưu ñãi từ
các dịch vụ do xã hội cung cấp.
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Mẫu ñơn:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN
Họ tên:
Ngày tháng năm sinh:
Tổ, Lớp:
Khóa học:

ngành học:

Hộ khẩu thường trú:
Mã số thẻ sinh viên (cũ):
Nêu lý do làm lại thẻ:
Hà Nội, ngày

tháng

năm

Sinh viên ký và ghi rõ họ tên
IV. KÝ TÚC XÁ
Sinh viên có nguyện vọng ở nội trú ký túc xá phải
nộp hồ sơ ñăng ký với Trưởng ban Quản lý KTX –
ĐSSV của Trường.
1. Đối với người xin ở nội trú lần ñầu, hồ sơ bao
gồm:
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- Đơn xin vào nội trú (theo mẫu);
- Các giấy tờ chứng nhận là ñối tượng ưu tiên
(nếu có);
- Các giấy báo trúng tuyển, giấy triệu tập (nếu là
SV năm thứ 1) hoặc thẻ sinh viên (nếu là sinh viên
năm thứ 2 trở lên);
- 02 ảnh 4 x 6 cm.
2. Đối với người ñã ñược bố trí ở nội trú ký túc
xá khi hợp ñồng nội trú hết thời hạn phải ký lại
hợp ñồng ở nội trú cho năm học hoặc cho kỳ sau
Sau khi ñã nhận ñủ hồ sơ hợp lệ ñăng ký ở nội
trú của sinh viên, trong thời hạn tối ña là 15 ngày kể
từ ngày nhận hồ sơ, Trưởng ban Quản lý KTX –
ĐSSV của trường phải trả lời cho sinh viên về việc
chấp nhận hay không chấp nhận cho ở nội trú.
Trường hợp không chấp nhận sẽ có văn bản giải
thích rõ lý do.
3. Trong thời gian tối ña là 07 ngày kể từ khi sinh
viên ñược chấp nhận ở nội trú, Trưởng ban
Quản lý KTX – ĐSSV của trường và sinh viên
phải ký hợp ñồng nội trú theo mẫu
- Một tháng trước khi hợp ñồng hết hạn, Trưởng
ban Quản lý ĐSSV – KTX của trường sẽ thông báo
cho người ở nội trú biết.
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- Khi hợp ñồng hết hiệu lực, người ở nội trú phải
ra khỏi khu nội trú.
- Việc gia hạn hợp ñồng hoặc ký hợp ñồng mới
ñều phải tuân thủ quy ñịnh này.
4. Hàng năm nhà trường sẽ công bố công khai số
lượng chỗ ở có thể tiếp nhận sinh viên vào ở nội
trú ñối với từng khóa ñào tạo (Số lượng phân bổ
chỗ ở của năm học 2010 - 2011)
Đối tượng

Số chỗ ở

ĐẠI HỌC

Nữ

Nam

Tổng
số

1

Năm thứ nhất

120

80

200

2

Năm thứ hai

144

136

280

3

Năm thứ ba

160

100

260

4

Năm thứ tư

120

100

220

5

Năm thứ năm

140

80

220

6

Năm thứ sáu

120

70

190

804

566

1370

TT

Tổng cộng:

5. Quy ñịnh về thứ tự ưu tiên trong tiếp nhận hồ
sơ vào nội trú KTX như sau:
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TT ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
1

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao
ñộng

2

Thương binh, bệnh binh và người hưởng
chính sách như thương binh, bệnh binh;
Quân nhân, Công an tại ngũ ñược cử ñi học.

3

Con liệt sĩ, con thương binh và bệnh binh ñã
xếp hạng (xét theo thứ tự xếp hạng 1/4, 2/4,
3/4, 4/4), con Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con
Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng
lao ñộng, con của người hoạt ñộng cách
mạng từ 01/01/1945 ñến trước Tổng khởi
nghĩa 19/8/1945.

4

Sinh viên có hộ khẩu thường trú trước khi
nhập học ở các ñịa phương thuộc khu vực 1
(dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, miền
núi, hải ñảo...) khu vực 2 nông thôn.

5

Sinh viên nữ

6

Người có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn.

7

Sinh viên có nhiều thành tích ñóng góp trong
công tác lớp, ñoàn, hội sinh viên.
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5. Nội quy Ký túc xá sinh viên
Sinh viên ở Ký túc xá (KTX) phải thực hiện những
nội quy sau ñây:
1. Phải thực hiện nghiêm túc giờ quy ñịnh sau:
- 5 giờ 30 là giờ mở cửa KTX
- 22 giờ 30 là giờ ñóng cửa KTX
Nếu ra vào KTX quá giờ quy ñịnh trên, Sinh viên
phải xuất trình thẻ và giải thích lý do mới ñược ra
hoặc vào KTX. Nghiêm cấm việc ra vào KTX, phòng
ở không ñúng quy ñịnh.
2. Mỗi phòng ở phải cử phòng trưởng, phải có
danh sách những người ở trong phòng và dán tên
của từng người vào giường mình ở. Phòng trưởng
có trách nhiệm phân công và ñôn ñốc thực hiện nội
quy KTX và phải có danh sách phân công trực nhật
hàng ngày ñể Nhà trường kiểm tra theo dõi:
- Phòng trưởng ñã phân công trực nhật, thành
viên nào không làm thành viên ñó phải chịu kỷ luật.
- Nếu phòng trưởng không phân công trực nhật
thì phòng trưởng phải chịu kỷ luật.
Mọi thành viên trong phòng phải có trách nhiệm
tạo ñiều kiện ñể phòng trường hoàn thành nhiệm vụ.
3. Không ñược làm ồn ào, mất trật tự dưới mọi
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hình thức: La hét, gõ ñập, mở ñài, vô tuyến to…
Khi có tình hình không bình thường xảy ra trong
phòng mình như: mất cắp, ñánh nhau, trấn lột… phải
báo cáo ngay cho Nhà trường, Thanh niên an ninh
xung kích và các cơ quan chức năng như Bảo vệ,
Công an giải quyết, ñồng thời có trách nhiệm giúp ñỡ
và tạo ñiều kiện cho người có trách nhiệm thi hành
công vụ.
4. Nghiêm cấm sinh viên nấu ăn, lập bàn thờ và
thắp hương trong KTX.
5. Nghiêm cấm uống rượu, bia, ñánh bài ăn tiền,
môi giới mua bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma
túy, vũ khí và vật liệu gây cháy nổ, ñộc hại, gây ô
nhiễm môi trường trong khu vực KTX.
6. Giữ gìn vệ sinh chung và nếp sống văn minh ở
nơi công cộng. Tắm rửa, ñổ nước, ñổ rác và ñại tiểu
tiện ñúng nơi quy ñịnh. Triệt ñể tiết kiệm nước.
7. Mọi sinh hoạt mang tính tập thể trong KTX phải
ñược sự ñồng ý của Ban Giám hiệu và các Phòng,
Ban chức năng có liên quan. Cấm mọi hình thức
quảng cáo trong KTX (áp phích, tờ rơi, viết vẽ…)
8. Kết thúc khóa học, năm học hoặc hết hạn hợp
ñồng ở KTX, sinh viên phải trả lại và thanh lý hợp
ñồng, bàn giao trang thiết bị, phòng ở cho Nhà
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trường. Nếu ở lại trực bệnh viện, ăn tết âm lịch phải
có xác nhận của Phòng Đào tạo Đại học.
9. Phải ñóng tiền ở KTX ñúng thời gian quy ñịnh
trong hợp ñồng ở KTX.
10. Cấm ñun ñiện bằng mọi hình thức. Không tự
ñấu, mắc, nối ñiện trái phép. Ra khỏi phòng phải tắt
ñiện các phương tiện. Nếu dùng ñiện nước quá mức
quy ñịnh phải ñóng tiền, triệt ñể thực hiện tiết kiệm ñiện.
11. Trong phòng ở ñồ ñạc phải xếp gọn gàng,
sạch sẽ. Không ñược căng ri-ñô quanh giường,
không ñược ñể xe ñạp, xe máy ở trong phòng ở,
phải giử xe ñạp, xe máy ñúng nơi quy ñịnh. Mỗi
thành viên ñều có trách nhiệm bảo quản tài sản
chung, riêng trong phòng ở và tài sản của những
người vắng mặt.
12. Không ñược tự ñộng di chuyển, tháo gỡ các
thiết bị trong phòng ở và nơi công cộng. Nếu làm
hỏng, mất phải bồi thường và phải chịu các hình
thức kỷ luật, tùy theo mức ñộ vi phạm.
13. Người nhà ñến ở qua ñêm phải có ñơn trình
báo ñăng ký tạm trú với Nhà trường.
7. Khung xử lý kỷ luậ vi phạm nội quy Ký túc xá
Ban Giám hiệu yêu cầu sinh viên phải chấp hành
nội quy của Nhà trường. Nếu sinh viên vi phạm các
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ñiều quy ñịnh trong nội quy này sẽ bị thi hành kỷ luật
theo khung xử lý kỷ luật ñã ban hành.
1. V3 KTX mu=n quá 23giM không có lý do
chính ñáng:
Lần 1: khiển trách
Lần 2: cảnh cáo
2. Vào KTX không theo lPi quy ñQnh như: Trèo
tưMng, phá c5a, phá hoa sTt hành lang ho&c c5a
s1 và t+ ñ=ng ñánh chìa khóa c5a ra vào KTX:
Lần 1: cảnh cáo, bồi thường tài sản bị hư hỏng.
Lần 2: dừng học tập và bồi thường tài sản bị hư hỏng.
3. NWu ăn bYng m)i hình thZc:
Lần 1: khiển trách thu phương tiện;
Lần 2: cảnh cáo thu phương tiện và ñưa ra khỏi KTX.
4. Đưa ngưMi ngoài danh sách vào
trong
phòng sau 22 giM 30 phút không trình báo:
Lần 1: khiển trách
Lần 2: Cảnh cáo
Lần 3: Cảnh cáo, ñưa ra khỏi KTX
5. Đưa ngưMi khác gi\i vào ngD t]i phòng:
Lần 1: dừng học tập 1 năm
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Lần 2: Buộc thôi học
6. T+ ý di chuyFn ch^ :
Lần 1: khiển trách, buộc phải về nơi ở cũ.
Lần 2: cảnh cáo ñưa ra khỏi KTX hết thời gian còn lại
của năm học.
7. Làm mWt v sinh trong phòng , ñ1 nư\c,
vZt rác qua c5a s1, cEu thang, hành lang và nơi
công c=ng:
Lần 1: Khiển trách.
Lần 2: Cảnh cáo
Lần 3: Cảnh cáo, ñưa ra khỏi KTX
8. Đ]i tiFu tin không ñúng nơi quy ñQnh: Cảnh
cáo và ñưa ra khỏi KTX.
9. T+ ý di chuyFn tài scn trong phòng ở, viết,
vẽ lên tường, làm hư hỏng tài sản của Nhà trường:
Trả lại tài sản về chỗ cũ, quét lại vôi, tùy theo
mức ñộ phải bồi thường và bị hình thức kỷ luật từ
khiển trách ñến buộc thôi học.
10. A. UPng rưGu, bia:
Lần 1: Khiển trách.
Lần 2: Cảnh cáo
Lần 3: Cảnh cáo, ñưa ra khỏi KTX
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B. UPng rưGu, bia gây mWt tr@t t+, gây g1
ñánh nhau:
Lần 1: Cảnh cáo ñưa ra khỏi KTX hoặc dừng học tập
(tùy mức ñộ).
Lần 2: Đình chỉ học tập.
Lần 3: Buộc thôi học
11. Đánh bài ho&c s5 dngc ác phương tin
tiêu khiFn trong giM t+ h)c và sau 23 giM:
Lần 1: Cảnh cáo.
Lần 2: Cảnh cáo ñưa ra khỏi KTX
Lần 3: Dừng học tập
12. Đánh bài ăn ti3n dư\i m)i hình thZc: buộc
thôi học.
13. ChZa chWp, môi gi\i, ho]t ñ=ng m]i dâm,
ma túy, vũ khí, chWt n1, chWt cháy, ñPt pháo và
văn hóa phgm ñhi try:
Buộc thôi học và chuyên giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo pháp luật.
14. Đưa phEn t5 xWu vào KTX ăn cTp, trWn l=t,
ñánh ngưMi:
Tùy theo mức ñộ vi phạm và chịu kỷ luật từ dừng
học tập ñến buộc thôi học và giao cho cơ quan chức
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năng xử lý theo pháp luật.
15. Móc nPi ñin trái phép:
Lần 1: Cảnh cáo, phạt 150.000ñ
Lần 2: Phạt 300.000ñ, cảnh cáo và ñưa ra khỏi KTX
Nếu móc nối ñiện gây thiệt hại ñến tài sản cá
nhân và Nhà trường, phải ñền bù và chịu cảnh cáo
ñến buộc thôi học.
16. ĐF xe ñ]p, xe máy trong phòng :
Lần 1: Khiển trách.
Lần 2: Cảnh cáo
Lần 3: Cảnh cáo, ñưa ra khỏi KTX
17. Căng ri-ñô, thTp hương trong KTX:
Lần 1: cảnh cáo, ñương sự phải hủy bỏ phương tiện
Lần 2: cảnh cáo, ñưa ra khỏi KTX.
Lần 3: dừng học tập.
18. Đánh nhau: tùy theo mức ñộ vi phạm mà
chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo ñến buộc thôi học.
19. Không ñóng ti3n
ñQnh (sau 30 ngày):

KTX ñúng thMi gian quy

Lần 1: cảnh cáo. Đương sự phải hủy bỏ phương tiện
Lần 2: Cảnh cáo, chấm dứt hợp ñồng ở, ñưa ra khỏi
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KTX (vẫn phải ñóng hết số tiền, số tháng còn lại).
20. N;u sinh viên không thi hành quy;t ñQnh
kk lu@t, sl phci chQu hình thZc kk lu@t cao hơn.
V. AN NINH
- Thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh ñối với học
viên, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như
Nhà trường ñã ban hành.
- Thường xuyên mang theo Thẻ học viên, sinh
viên ñể xuất trình khi cần thiết.
- Không ñưa người ngoài vào các Giảng ñường.
- Giữ gìn An ninh trật tự và vệ sinh trong khu vực.
- Gửi xe vào nơi quy ñịnh, ñể xe sai quy ñịnh sẽ
bị phạt: xe máy 20.000ñ, xe ñạp 10.000ñ.
Cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên phát hiện
vấn ñề gì liên quan ñến an ninht rật tư và phòng
cháy chữa cháy có trách nhiệm thông báo cho lực
lượng bảo vệ Nhà trường (số ñiện thoại:
04.38523798, máy lẻ 307, 308, 101) ñể kịp thời xử
lý. Ai vi phạm những ñiều quy ñịnh trên phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm. Ai phát hiện, ngăn chặn hoặc
thông báo kịp thời các hành vi ñe dọa ñến an ninh
trật tự và phòng cháy chữa cháy trong khu vực sẽ
ñược khen thưởng.
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VI. THỂ THAO
Sinh viên ñược tham gia các môn thể thao:
bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, ñá cầu
trong trường.
Lưu ý:
- Chỉ tham gia thể thao khi ñã hết giờ hành chính.
- Sử dụng, cất giữ và bảo quản tốt các tài sản thể
thao như: lưới chăng, các cột chăng lưới, bàn ñánh
bóng bàn...).
- Không ñá bóng trong sân trường.
VII. DỊCH VỤ
Nhà trường có nhà ăn phục vụ nhu cầu ăn uống,
giải khát cho sinh viên.
Sinh viên có thể góp ý các trường hợp vi phạm
vệ sinh an toàn thực phẩm, phản ảnh ñến Trạm Y tế.
VIII. SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Sinh viên ngoại trú là sinh viên không ở trong
KTX của Trường
(Quy ñịnh trong Quyết ñịnh số 1524/QĐ ngày
8/6/2010 ñược ñăng tải trên trang web của nhà
trường).
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1. Thủ tục ñăng ký ở ngoại trú
- Sinh viên ngoại trú phải có hộ khẩu thường trú
hoặc làm thủ tục ñăng ký tạm trú với Công an
phường (xã) nơi cư trú theo qui ñịnh của Chính phủ
về việc ñăng ký và quản lý hộ khẩu.
- Trong vòng 15 ngày sau khi nhập học, sinh viên
ngoại trú phải nộp cho Phòng Công tác chính trị và
Học sinh - Sinh viên thông tin về chỗ ở hiện tại:
+ Đối với sinh viên ở tại ñịa chỉ thường trú: nộp
bản sao hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và ñiện thoại
liên hệ.
+ Phòng Công tác chính trị Học sinh - Sinh viên
cấp sổ quản lý sinh viên ngoại trú. 15 ngày trước khi
kết thúc học kỳ năm học sinh viên phải nộp sổ có
nhận xét của cơ quan ñịa phương cho nhà trường.
+ Đối với sinh viên ở tại ñịa chỉ tạm trú: nộp bản
sao giấy ñăng ký tạm trú có xác nhận của công an
phường (xã) nơi cư trú và ñiện thoại liên hệ.
- Khi thay ñổi chỗ ở ngoại trú mới, sinh viên phải
làm lại thủ tục ñăng ký ngoại trú theo qui ñịnh của
Chính phủ và báo cáo với Phòng Công tác chính trị và
Học sinh - Sinh viên về ñịa chỉ chỗ ở mới.
- Ban cán sự các lớp phải có sổ theo dõi sinh
viên ngoại trú, báo cáo với Phòng Công tác chính trị
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và Học sinh - Sinh viên cập nhật thông tin kịp thời,
chính xác.
2. Xử lý vi phạm
Sinh viên vi phạm thủ tục ñăng ký, ở ngoại trú vi
phạm quy chế quản lý sinh viên ngoại trú phải chịu
hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các sai
phạm của mình và chịu kỷ luật theo khung kỷ luật
của Quyết ñịnh 1524/QĐ ngày 8/6/2010.
IX. SINH VIÊN NỘI TRÚ
- Nộp giấy tờ và làm thủ tục ñăng ký hộ khẩu tạm
trú dài hạn với Ban Quản lý Ký túc xá và Đời sống
sinh viên.
- Thực hiện nghiêm túc nội qui KTX. Nếu vi phạm
sẽ bị lập biên bản và xử phạt từ khiển trách ñến
ñình chỉ việc ở trong KTX.
- Bảo quản tài sản của KTX. Khi có hư hỏng tài
sản, trang thiết bị, nhà cửa, sinh viên báo ngay với
Ban Quản lý KTX và Đời sống sinh viên.
- Sinh viên phải tự chịu kinh phí sửa chữa nếu tài
sản, trang thiết bị hỏng do lỗi của sinh viên.
- Thanh toán tiền phòng ở, tiền ñiện và tiền nước
sinh hoạt ñúng thời hạn quy ñịnh.
- Không ñược làm thêm chìa khóa phòng ở. Phải
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gửi chìa khóa tại phòng Bảo vệ của Nhà trường khi
ra ngoài Trường.
X. SỬ DỤNG GIẢNG ĐƯỜNG
Sinh viên ñược sử dụng giảng ñường ñể học tập
(bao gồm cả học chính khóa và ngoại khóa) và tổ
chức các hoạt ñộng tập thể.
1. Trách nhiệm của Sinh viên khi sử dụng giảng
ñường
- Lên giảng ñường ñúng thời gian và lịch học qui
ñịnh (bao gồm cả học chính khóa và ngoại khóa).
- Nếu tổ chức hoạt ñộng ngoại khóa phải có giấy
ñề nghị ñăng ký sử dụng giảng ñường (Theo biểu
mẫu của Tổ Giảng ñường - Phòng Quản trị) có xác
nhận của phòng Quản lý Đào tạo ñại học nộp trước
ít nhất 1 tuần cho phòng Quản trị.
- Giữ gìn vệ sinh và trât tự khu vực giảng ñường.
Không làm ồn ào gây ảnh hưởng ñến các giảng
ñường khác. Bảo quản tài sản chung ở giảng
ñường.
- Không tự ý bật máy ñiều hoà nhiệt ñộ. Hết giờ
học, Học viên phải tắt ñiện, quạt và ñóng cửa.
- Khi phát hiện có tài sản trong giảng ñường hư
hỏng, hay phát hiện sinh viên làm hư hỏng tài sản
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hoặc vi phạm nội quy giảng ñường, cần báo ngay
cho Tổ giảng ñường - Phòng Quản trị ñể kịp thời lập
biên bản và có biện pháp xử lý.
- Làm mất, hư hỏng tài sản phải bồi thường thiệt
hại theo giá trị hiện hành.
2. Lịch mở cửa giảng ñường
- Giảng ñường ñược mở cửa phục vụ Sinh viên
tự học ngoài giờ vào tất cả các tối từ thứ Hai ñến
thứ Bảy (kể cả Chủ nhật vào thời kỳ ôn thi):
Mùa hè:
+ Sáng: từ 7h17 ñến 11h30
+ Chiều: từ 13h15 ñến 22h00
Mùa ñông:
+ Sáng: từ 7h17 ñến 11h30
+ Chiều: từ 13h15 ñến 22h00
XI. XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN
1. Xác nhận giấy tờ cho sinh viên gồm:
- Giấy giới thiệu: sinh viên phải viết ñơn, trong
ñơn ghi rõ:
+ Họ và tên, tổ lớp.
+ Mục ñich xin giấy giới thiệu.
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+ Cam ñoan sử dụng ñúng mục ñích, nếu sử
dụng sai mục ñích thì sinh viên hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
- Giấy chứng nhận: Sinh viên phải viết ñơn, trong
ñơn ghi rõ:
+ Họ và tên, tổ lớp.
+ Mục ñich xin giấy giới thiệu.
+ Cam ñoan sử dụng ñúng mục ñích, nếu sử
dụng sai mục ñích thì sinh viên hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
- Các giấy tờ khác như: giấy vay vốn.
Sinh viên xin mẫu tại ñịa phương, khai ñầy ñủ
các thông tin mà mẫu ñơn ñã yêu cầu.
Sau khi ñã làm ñầy ñủ các bước nêu ở trên, sinh
viên cầm ñơn và thẻ sinh viên lên gặp chủ nhiệm
khối, chủ nhiệm khối sẽ kiểm tra nếu thấy ñơn xin
giấy tờ của sinh viên hợp lệ thì chủ nhiệm khối sẽ có
trách nhiệm xin xác nhận của lãnh ñạo nhà trường
cho sinh viên.
XII. MƯỢN HOẶC RÚT HỒ SƠ SINH VIÊN
1. Quy trình mượn hồ sơ
- Sinh viên xuất trình thẻ Sinh viên và nộp ñơn xin
mượn giấy tờ gốc trong hồ sơ;
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- Sinh viên trả lại ñầy ñủ các các giấy tờ gốc ñã
mượn và ký trả vào sổ theo ñúng lịch, hẹn trong ñơn.
- Sinh viên trả hồ sơ chậm so với lịch hẹn sẽ
không ñược mượn hồ sơ lần sau.
2. Quy trình rút hồ sơ
(Dành cho Sinh viên tốt nghiệp, thôi học hoặc
chuyển trường). Theo biểu mẫu của phòng Công tác
chính trị và Học sinh - Sinh viên.
Mẫu ñơn:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ GỐC
Họ tên:
Ngày tháng năm sinh:
Tổ, Lớp:
Khóa học:
ngành học:
Hộ khẩu thường trú:
Mã số thẻ sinh viên (nếu có):
Nêu lý do xin rút hồ sơ:
Hà Nội, ngày tháng năm
Sinh viên ký và ghi rõ họ tên
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2.1. TrưMng hGp sinh viên tPt nghip: xuất
trình thẻ sinh viên và nộp giấy xác nhận ñã hoàn
thành các thủ tục trước khi ra trường, sau ñó nhận
lại giấy tờ gốc trong hồ sơ sinh viên.
2.2. TrưMng hGp sinh viên thôi h)c ho&c
chuyFn trưMng: nộp lại thẻ sinh viên và giấy xác
nhận ñã hoàn thành các thủ tục trước khi rời trường,
sau ñó nhận lại giấy tờ gốc trong hồ sơ sinh viên. Khi
xin hồ sơ sinh viên cần có giấy tờ tùy thân (thẻ sinh
viên, bằng tốt nghiệp hoặc bảng ñiểm), sinh viên
phải trực tiếp ñến nhận hồ sơ, nếu nhờ người tới
nhận hộ phải có giấy ủy quyền.
XIII. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Điều kiện sinh viên ñược tham gia Nghiên cứu
Khoa học
Sinh viên thuộc các loại hình ñào tạo của Trường
Đại học Y Hà Nội ñều có thể tham gia nghiên cứu
khoa học ngoài chương trình ñào tạo nếu ñáp ứng
ñủ các ñiều kiện sau:
- Kết quả học tậpcuối năm liền kề ñạt từ 7,0 trở
lên và không bị bất kỳ hình thức kỷ luật của Trường
do bất kỳ nguyên nhân nào.
- Có giấy cam ñoan ñảm bảo thời gian tham gia
học tập trong suốt quá trình nghiên cứu.
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- Đề tài tham gia nghiên cứu ñược Hội ñồng cấp
trường thông qua.
- Tuân thủ ñúng qui trình tham gia NCKH và sự
ñiều phối của phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học.
2. Điều kiện SV không ñược tiếp tục tham gia
nghiên cứu khoa học
- Trong quá trình tham gia nghiên cứu khoa học,
nếu sinh viên bị bất kỳ hình thức kỷ luật của Trường
do bất kỳ nguyên nhân nào, sinh viên sẽ không ñược
tiếp tục tham gia nghiên cứu.
3. Quyền lợi của SV khi tham gia NCKH
- Cơ hội tham gia và hưởng quyền lợi ñối với báo
cáo viên (BCV)/ thành viên tham gia NCKH của Hội
nghị Khoa học trẻ toàn Trường tổ chức vào cuối năm
của các năm lẻ.
- Cơ hội tham gia và hưởng quyền lợi ñối với
BCV/thành viên tham gia NCKH của Hội nghị KHCN
tuổi trẻ các Trường Đại học Y Dược Việt Nam tổ
chức 2 năm 1 lần vào các năm chẵn.
- Cơ hội tham gia và hưởng quyền lợi ñối với
thành viên tham gia NCKH ñạt Giải thưởng Sinh viên
NCKH của Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm;
- Cơ hội tham gia và hưởng quyền lợi ñối với
BCV/thành viên tham gia NCKH của các Hội nghị
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Khoa học trong nước và quốc tế khác.
4. Quy trình tham gia Nghiên cứu khoa học
- Đoàn thanh niên thông báo công khai những nội
dung, chủ ñề nghiên cứu ưu tiên của năm ñể
khuyến khích Sinh viên tham gia.
- Sinh viên nộp ñơn ñăng ký tham gia NCKH có
xác nhận của Phòng Công tác chính trị và Học sinh Sinh viên (Theo biểu mẫu của Phòng QL.NCKH),
kèm theo bản ñăng ký ñề tài NCKH (viết theo biểu)
và giấy cam ñoan ñảm bảo thời gian tham gia học
tập trong suốt quá trình nghiên cứu.
- Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học thông báo
kết quả xét ñiều kiện tham gia NCKH của Sinh viên.
- Sinh viên nộp ñề cương/thuyết minh ñề tài
NCKH (Viết theo biểu Mẫu ñể ñược chỉ ñịnh Giáo
viên hướng dẫn (GVHD).
- Sinh viên liên hệ với GVHD ñể chỉnh sửa ñề
cương.
- Sinh viên nộp ñề cương ñã chỉnh sửa hoàn chỉnh.
- Hội ñồng thông qua ñề cương và xét cấp kinh
phí. Phòng QL.NCKH thông báo kết quả duyệt ñề
cương và kinh phí NCKH cho SV.
- Sinh viên triển khai nghiên cứu và viết báo cáo
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kết quả NCKH (Viết theo biểu mẫu). Phòng
QL.NCKH có thể ñánh giá tiến trình nghiên cứu trong
suốt quá trình thực hiện.
- Sinh viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu có
xác nhận của GVHD.
- Cuối năm vào các năm lẻ, Nhà trường tổ chức
Hội Nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ cấp Trường.
Tác giả sẽ báo cáo và ñược ñánh giá, nghiệm thu
kết quả nghiên cứu tại Hội thảo.
- Sinh viên nộp báo cáo ñã chỉnh sửa, có xác
nhận của GVHD.
- Tháng 9 hàng năm: sinh viên có ñề tài ñược
chọn sẽ tham gia “Giải thưởng sinh viên NCKH” và
“Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tháng 5 của năm chẵn: sinh viên có ñề tài ñược
chọn sẽ tham gia Hội nghị KHCN tuổi trẻ các
Trường Đại học Y - Dược toàn quốc.
5. Quản lý kinh phí nghiên cứu
- Các ñề cương NCKH của SV ñược Hội ñồng
ñánh giá tốt sẽ nhận ñược một phần hỗ trợ kinh phí
từ kinh phí NCKH thường xuyên của Trường. Kinh
phí hỗ trợ tối ña là 2.000.000 VNĐ/ năm (Hai triệu
ñồng), tùy theo ngân sách hàng năm.
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- Kinh phí hỗ trợ ñược nhận làm 2 ñợt tại Phòng
Tài chính kế toán:
+ Đợt 1: tạm ứng 80% sau khi ñược duyệt kinh phí.
+ Đợt 2: nhận 20% còn lại sau khi nộp ñủ chứng
từ thanh quyết toán. SV hoàn tất thủ tục thanh quyết
toán trong vòng 30 ngày sau khi nghiệm thu ñề tài.
- Việc tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí hỗ
trợ nghiên cứu tuân thủ theo quy ñịnh của Phòng Tài
chính kế toán.
- Nộp bản sao hồ sơ
Phòng QL.NCKH.

thanh quyết

toán cho

XIV. THƯ VIỆN
1. Thủ tục cấp thẻ Thư viện
Thủ tục cấp thẻ như sau: Sinh viên Y1 mới nhập
trường phải có xác nhận của chủ nhiệm khối, còn
các khối sinh viên khác và học viên cần xuất trình
thẻ sinh viên hoặc thẻ học viên và 1 ảnh 3x4 nộp tại
phòng Thư viện.
Sau khi kiểm tra lại tính xác thực của thông tin,
Thư viện sẽ tiến hành làm thẻ cho người ñọc.
Nếu người ñọc là cán bộ ngoài trường thì khi tới
Thư viện ñọc tài liệu phải có giấy giới thiệu hoặc
chứng minh thư.
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2. Quyền lợi của người ñọc
- Được ñọc tài liệu tại phòng ñọc sinh viên (kho
ñóng), ñọc tài liệu tại phòng ngoại văn (kho mở).
- Được mượn tài liệu về nhà (sinh viên) tại kho
giáo trình.
- Được tham dự các buổi hướng dẫn sử dụng
thư viện.
- Được sử dụng dịch vụ internet.
- Được hỗ trợ tra cứu tìm tin.
- Người ñọc ñược ñóng góp, phản ánh các thắc
mắc liên quan ñến quyền lợi và trách nhiệm sử dụng
Thư viện.
Thời gian phục vụ của Thư viện là vào các ngày
từ thứ 2 ñến thứ 7, các buổi tối từ thứ 2 ñến thứ 6.
3. Trách nhiệm của người ñọc
- Xuất trình thẻ thư viện.
- Đến Thư viện, người ñọc phải ăn mặc lịch sự, ñi
nhẹ, nói khẽ, tôn trọng mọi người xung quanh.
- Không vẽ bẩn, viết bẩn lên bàn ghế, vào tài liệu
của Thư viện.
- Tự bảo quản ñồ dùng cá nhân.
- Không dùng thẻ của người khác ñể tham gia
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vào các dịch vụ của Thư viện.
- Sử dụng phòng máy vào mục ñích học tập.
- Không sử dụng phòng máy ngoài mục ñích học
tập dưới mọi hình thức.
4. Hướng dẫn sử dụng tài liệu tại Thư viện
4.1. Hư\ng dmn tra cZu tìm tin
- Tra cứu tìm tin truyền thống: Là tra cứu trên hệ
thống tủ mục lục, người ñọc tra theo 2 cách: Tra theo
chủ ñề phân loại hoặc tra theo tên tác giả.
- Tra cứu trên máy: Người ñọc vào ñịa chỉ:
www.cmportal.thuvien hoặc http://www.hmu.edu.vn/
thuvien ở ñó hiển thị các cơ sở dữ liệu của Thư viện
cũng như tên các trường ñể tìm kiếm thông tin: Người
ñọc có thể tìm theo từ khoá, tên tác giả, tên nhan ñề,
năm xuất bản, nhà xuất bản, người hướng dẫn...
4.2. Hư\ng dmn mưGn và trc tài liu t]i phòng
ñ)c sách cDa sinh viên (kho ñóng)
Người ñọc ñến phòng ñọc sách của sinh viên
cần: Xuất trình thẻ thư viện, sau ñó tra cứu tài liệu
trên máy hoặc tra cứu trên hệ thống tủ mục lục,
người ñọc viết ñầy ñủ thông tin trong phiếu yêu cầu
(mẫu của Thư viện). Cán bộ Thư viện sẽ phục vụ tài
liệu theo ñúng yêu cầu của bạn, tối ña một lần bạn
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ñược mượn 4 cuốn. Muốn mượn tiếp bạn phải trả
sách, tài liệu mượn của lần trước rồi ñăng ký mượn
lần tiếp theo. Tài liệu nào cần bạn có thể ñăng ký photocopy. Sau mỗi buổi người ñọc phải trả lại tài liệu cho
Thư viện.
4.3. Hư\ng dmn ñ)c tài liu t]i phòng ñ)c
sách ngo]i văn (kho m )
Để ñược cấp thẻ ñọc tại phòng ngoại văn, người
ñọc phải ñược kiểm tra ngoại ngữ, nếu ñủ ñiều kiện
thì Thư viện mới cấp thẻ ñọc ở phòng này.
Khi ñến ñọc, bạn phải xuất trình thẻ, ñồ dùng cá
nhân ñể bên ngoài tủ ñựng ñồ, sau ñó bạn tự do tìm
tài liệu theo chủ ñề mình quan tâm trong kho sách
ngoại văn, nếu có khó khăn gì trong quá trình tìm
kiếm tài liệu thì cán bộ Thư viện sẽ giúp ñỡ. Những
tài liệu nào cần, bạn có thể ñăng ký photocopy.
4.4. Hư\ng dmn mưGn tài liu t]i phòng giáo
trình
- Khi ñến mượn sách, bạn phải xuất trình thẻ sinh
viên.
- Sinh viên học môn nào ñược mượn giáo trình
của môn ñó.
- Học xong môn học nào, phải trả sách môn ñó.
- Mỗi sinh viên có một phiếu mượn do Thư viện
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quản lý.
- Kết thúc mỗi năm học bạn bắt buộc phải trả hết
sách của năm trước thì mới ñược mượn sách của
năm sau.
5. Xử lý vi phạm nội qui của Thư viện
- Đem tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa làm thủ
tục ñược coi như là hình thức lấy cắp tài liệu.
- Viết bẩn, xé sách phải phạt tiền hoặc mua ñền
cuốn sách khác.
- Sử dụng phòng máy sai qui ñịnh gây hỏng hóc
phải bồi thường.
- Trong khi sử dụng internet lợi dụng kỹ thuật
chuyên sâu tấn công mạng máy chủ của Thư viện, tuỳ
theo từng mức ñộ phải bị xử lý.
Tất cả các sai phạm trên ñều ñược lập biên bản
và xử lý.
6. Giới thiệu dịch vụ thư viện gồm
- Dịch vụ tìm kiếm tài liệu.
- Dịch vụ sao chụp tài liệu.
- Đào tạo người dùng tin.
- Dịch vụ dịch thuật.
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XV. SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH (INTERNET)
TẠI THƯ VIỆN
Khi vào phòng máy bạn phải xuất trình thẻ ñọc,
ñăng ký sử dụng máy với cán bộ Thư viện.
Khi học, ñọc tài liệu trên máy, bạn phải thực hiện
ñúng quy ñịnh của phòng máy.
Trước khi ra về bạn phải bàn giao ñầy ñủ về tình
trạng của máy cho cán bộ Thư viện.
Khi về, bạn phải ký xác nhận giờ ra khỏi máy.
Vi ph]m s5 dng m]ng Internet:
- Sinh viên bị phát hiện là ñã lợi dụng kỹ thuật
chuyên sâu tấn công mạng máy chủ của Trường
nhưng chưa gây thiệt hại: Tùy mức ñộ vi phạm có
thể bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc buộc thôi học.
- Sinh viên bị phát hiện là ñã lợi dụng kỹ thuật
chuyên sâu tấn công mạng máy chủ của.Trường
gây thiệt hại tới mạng máy chủ của nhà trường:
Ngoài việc xử lý như trên, sinh viên còn phải bồi
thường toàn bộ những thiệt hại gây ra. Tùy mức ñộ
vi phạm có thể bị truy cứu trước pháp luật.
- SV sử dụng Internet làm các việc luật pháp
Việt Nam nghiêm cấm: ngoài việc chịu các hình
thức xử lý của nhà trường còn phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
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XVI. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN/ HỘI SINH
VIÊN
1. Điều kiện tham gia tổ chức Đoàn, Hội sinh viên
1.1. Đi3u kin tham gia sinh ho]t ñoàn
Sinh viên là ñoàn viên, tham gia các khóa học tại
Trường với tổng thời gian ñào tạo từ 6 tháng trở lên,
và ñược tổ chức ñoàn nơi ñi giới thiệu, ñều ñược tiếp
nhận sinh hoạt tại Đoàn thanh niên Nhà trường.
Những sinh viên chưa phải là ñoàn viên ñược theo dõi
ñể kết nạp tiếp trong quá trình học tập.
1.2. Quy3n lGi và nghĩa v ĐV
- Đoàn viên phải chấp hành tuyệt ñối Điều lệ ñoàn.
- Đoàn viên ñược tham gia các hoạt ñộng do chi
ñoàn và ñoàn trường tổ chức, bao gồm các hoạt
ñộng mang tính nghĩa vụ, hoạt ñộng tự nguyện
trong các câu lạc bộ sinh viên, và các sinh hoạt
ngoại khóa.
- Có quyền ñề xuất ý tưởng, kế hoạch hoạt ñộng
phù hợp, hữu ích ñối với Đoàn viên nhà trường và
ñược tổ chức Đoàn xem xét, hỗ trợ thực hiện.
- Được ghi nhận, ñánh giá, xếp loại Đoàn viên cuối
mỗi năm học (Theo biểu mẫu của ñoàn thanh niên).
- Tiêu chí ñánh giá xếp loại Đoàn viên:
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Chấp hành nội quy của nhà trường. Tham gia các
hoạt ñộng mang tính nghĩa vụ. Tham gia và ñạt kết
quả cao trong các hoạt ñộng chung của nhà trường,
của lớp và trong nghiên cứu khoa học.
Có ñóng góp ý tưởng, tham gia các công tác tổ
chức giúp nâng cao chất lượng hoạt ñộng ñoàn.Có
công phát hiện, ñấu tranh với những biểu hiện tiêu
cực trong ñoàn viên hoặc có công giúp ñỡ ĐV khác
trong cuộc sống và trong học tập.
Tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ và các
hoạt ñộng ngoại khóa.
Tham gia Ban chấp hành ñoàn trường, Ban chấp
hành chi ñoàn, Ban cán sự lớp; Là thành viên tích
cực của Đội sinh viên tự quản và Đội xung kích.
- Đoàn viên tham gia hoạt ñộng ñoàn tích cực sẽ
ñược xét khen thưởng vào cuối năm học tùy theo
thành tích ñạt ñược.
- Đoàn viên tham gia dưới 50% số buổi hoạt
ñộng mang tính nghĩa vụ sẽ bị xử lý kỷ luật hạ bậc
xếp loại ñoàn viên tùy theo mức ñộ.
- Đoàn viên có liên quan ñến các tệ nạn xã hội
như mại dâm, ma túy, cờ bạc, ñánh nhau sẽ bị khai
trừ khỏi tổ chức ñoàn.
- Các câu lạc bộ hoạt ñộng dựa trên nguồn kinh
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phí trích từ Quỹ ñoàn và ñóng góp từ các cá nhân
tham gia.
2. Phát triển và kết nạp Đảng
- Đoàn viên có quyền ñược ñoàn thanh niên theo
dõi, phát triển và kết nạp Đảng nếu có ñủ các ñiều
kiện sau:
+ Tham gia sinh hoạt tại cơ sở ñoàn trường từ
một năm trở lên,
+ Tự nguyện xin vào Đảng cộng sản Việt Nam,
có 2 kỳ học gần nhất ñược xếp loại ñoàn viên
xuất sắc. Không vi phạm các kỷ luật khác của
nhà trường.
- Đoàn viên là hội viên phải ñăng ký chuyển sinh hoạt
ngay từ kỳ ñầu khoá học, chấp hành tuyệt ñối Điều lệ
ñoàn, tham gia các hoạt ñộng mang tính bắt buộc của
Đoàn và các quy ñịnh của Đoàn trường, nếu có nguyện
vọng mới ñược cơ sở Đoàn theo dõi phát triển Đảng.
3. Hộp thư ñoàn viên
- Đoàn viên có quyền ñóng góp ý kiến nhằm cải
thiện chất lượng hoạt ñộng Đoàn thông qua Hộp thư
Đoàn viên. Đoàn viên cần ghi rõ họ tên mình và ñịa
chỉ của hiện tượng phản ảnh và chịu trách nhiệm
trước Đoàn trường về tính trung thực của thông tin.
Họ tên và ñịa chỉ của người góp ý ñược giữ bí mật.
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Thông tin góp ý sẽ ñược tiếp nhận xử lý kịp thời
trên tinh thần thẳng thắn, trung thực và cầu thị.
- Hành vi lợi dụng hộp thư ñể bôi xấu, uy hiếp
người khác sẽ bị coi là vi phạm nội qui và bị xử lý
tuỳ theo mức ñộ và theo các qui ñịnh của pháp luật.
4. Quy ñịnh “Ngôi trường không khói thuốc”
- Tất cả mọi người ñều KHÔNG ñược hút thuốc
lá, thuốc lào trong khu vực nhà trường và Ký túc xá.
XVII. QUY TRÌNH KHIẾU NẠI
1. Quy trình khiếu nại
1.1. Quy3n lGi và trách nhim cDa ngưMi tham
gia khi;u n]i
- Sinh viên có quyền khiếu nại về các dịch vụ
cung cấp của nhà trường, về kết quả học tập, rèn
luyện của sinh viên bằng cách gửi ñơn khiếu nại ñến
các phòng và bộ môn liên quan.
- Trong ñơn cần cung cấp ñầy ñủ thông tin về
vấn ñề khiếu nại.
1.2. Các bư\c th+c hin khi;u n]i
Bước 1:
- Khi có thắc mắc hay khiếu nại, Sinh viên liên
hệ, hoặc gửi ñơn thư khiếu nại qua bưu ñiện, fax
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hoặc email tới ñơn vị có liên quan trực tiếp.
- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận
ñược ñơn thư khiếu nại, bộ phận chịu trách nhiệm
giải quyết ñơn khiếu nại sẽ có thông tin giải ñáp cho
SV bằng thư, fax hoặc email.
Bước 2: nếu chưa hài lòng với thông tin giải ñáp,
người khiếu nại sẽ gửi ñơn thư khiếu nại trực tiếp
ñến người chịu trách nhiệm cao nhất của ñơn vị ñó.
Bước 3:
- Nếu vẫn chưa hài lòng với ý kiến trả lời của các
ñơn vị liên quan, người khiếu nại sẽ gửi trực tiếp
ñơn thư khiếu nại ñến Hộp thư Hiệu trưởng. Trong
ñơn cần nêu ñầy ñủ, chi tiết những thông tin liên
quan ñến vấn ñề khiếu nại, các thư từ, ý kiến trả
lời trước và trình bày tóm tắt diễn biến quá trình
khiếu nại của Sinh viên.
- Hiệu trưởng có thông tin phản hồi sau 15
ngày làm việc kể từ khi nhận ñơn.
2. Hộp thư Hiệu trưởng
Hộp thư Hiệu trưởng ñược ñặt tại tầng 1 (cạnh
phòng truyền thống) ñể tiếp nhận các ý tưởng cho
hoạt ñộng của nhà trường và các vấn ñề vướng mắc
liên quan ñến quyền lợi và trách nhiệm của sinh
viên. Hộp thư ñiện tử: president@hmu.edu.vn. Trách
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nhiệm của người gửi thư:
- Thông tin phản ảnh phải trung thực khách quan;
- Không gửi những nội dung xấu không liên quan
ñến các hoạt ñộng của Nhà trường;
- Do thông tin gửi ñến ñược tuyệt ñối bảo mật
nên người gửi cần ghi rõ họ tên, lớp, loại hình ñào
tạo. Thư nặc danh sẽ không ñược trả lời.
- Các trường hợp gửi thư với nội dung bịa ñặt,
sai sự thật, thiếu trung thực sẽ phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
XVIII. ĐẢM BẢO SỰ BÌNH ĐẲNG
- Sinh viên ñược tạo ñiều kiện học tập trong môi
trường bình ñẳng, không phân biệt ñối xử giữa các
nhóm dân tộc, giới tính, tôn giáo, người bị nhiễm
HIV/AIDS và người khuyết tật.
- Nhà trường thực hiện sự công minh trong thi
tuyển, kiểm tra, ñánh giá.
- Sinh viên có quyền khiếu nại và phản ánh ý kiến
ñến các cấp liên quan.
- Những hành vi xâm hại thân thể, tài sản cá
nhân và lạm dụng tình dục sẽ bị xử phạt nghiêm
minh theo qui ñịnh của pháp luật.
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XVIX. QUYỀN TÁC GIẢ
- Sinh viên cần có hiểu biết về quyền tác giả
ñược quy ñịnh tại Bộ luật dân sự Việt Nam.
- Khi trích dẫn tài liệu, sinh viên phải ghi rõ tên
tác giả, nguồn gốc tài liệu và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về hành vi vi phạm quyền tác giả.
XX. CỰU SINH VIÊN
Sinh viên tốt nghiệp các khóa, thuộc các loại hình
ñào tạo của Trường sau khi ñăng ký vào mạng lưới
cựu sinh viên sẽ ñược hưởng các quyền lợi của cựu
sinh viên. Quyền lợi và trách nhiệm của cựu sinh viên:
- Trong vòng 01 tháng trước và 01 tháng sau khi
tốt nghiệp, cựu Sinh viên cung cấp một ñịa chỉ thư
ñiện tử ñể liên lạc và cập nhật các thông tin cá
nhân với Phòng Công nghệ thông tin.
- Cựu sinh viên liên hệ thường xuyên với Phòng
Công nghệ thông tin (qua email/ ñiện thoại) ñể kịp thời
cung cấp, cập nhật các thông tin cá nhân, vị trí công
tác và các thành công trong công việc.
- Phòng Công nghệ thông tin là cầu nối liên lạc
giữa các cựu Sinh viên/ nhóm cựu sinh viên khi cựu
sinh viên có nhu cầu.
- Cựu sinh viên thực hiện những yêu cầu, ñánh
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giá do Trường ñưa ra (khi cần thiết).
- Tự ñiều phối các câu lạc bộ, các nhóm cựu sinh
viên (có thể các nhóm cựu sinh viên theo khóa, theo
ñịa bàn sinh sống và làm việc, v.v...).
- Được khai thác các thông tin, tin tức liên quan
ñến cựu sinh viên trên trang web của Nhà trường.
- Được nhận thông báo, thông tin ñịnh kỳ (nếu
có) theo ñường thư ñiện tử về các hoạt ñộng của
nhà trường.
- Được thông báo về các cơ hội (học bổng, cộng
tác làm nghiên cứu cùng nhà trường, các dịch vụ tư
vấn, các lớp tập huấn ngắn hạn, v.v...). Cựu sinh
viên quan tâm sẽ nộp ñơn và gửi hồ sơ ñăng ký (tùy
hoạt ñộng cụ thể) và có thể ñược lựa chọn (mang
tính cạnh tranh/ tùy hoạt ñộng).
- Là ñối tượng ưu tiên ñược nhà trường xét ñến
khi có những hoạt ñộng hợp tác trong nước, quốc
tế, các dự án tư vấn/nghiên cứu/ ñào tạo.

B. QUY ĐỊNH CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG
I. SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
1. Điểm rèn luyện (Được thực hiện theo quyết
ñịnh số 1526/QĐ-ĐHYHN ngày 8/6/2010)
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1.1. Mc ñích và yêu cEu cDa viêc ñánh giá
ñiFm rèn luyn
Việc ñánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Trường Đại học Y Hà Nội nhằm góp phần thực hiện
mục tiêu giáo dục là ñào tạo người cán bộ Y tế Việt
Nam, phát triển toàn diện, có ñạo ñức, tri thức, sức
khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý
tưởng ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành
và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của
công dân, ñáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức
khỏe Nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việc ñánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là
việc làm thường xuyên của Nhà trường. Quá trình
ñánh giá phải bảo ñảm chính xác, công bằng, công
khai và dân chủ.
1.2. N=i dung ñánh giá và thang ñiFm
- Xem xét, ñánh giá kết quả rèn luyện của sinh
viên và ñánh giá phẩm chất chính trị, ñạo ñức, lối
sống của từng sinh viên theo các mức ñiểm ñạt
ñược trên các mặt như:
+ Ý thức và kết quả học tập, nghiên cứu khoa học.
+ Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế
trong nhà trường.
+ Ý thức và kết quả tham gia các hoạt ñộng
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chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao,
phòng chống các tệ nạn xã hội.
+ Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng ñồng.
+ Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp sinh
viên, các ñoàn thể, tổ chức khác trong Nhà
trường hoặc các thành tích ñặc biệt trong học
tập, rèn luyện của sinh viên.
- Điểm rèn luyện (ĐRL) ñược ñánh giá thang ñiểm
100. Căn cứ vào ñặc ñiểm và tính hình thực tiễn của
Trường Đại học Y Hà Nội, Hiệu trưởng Nhà trường
quy ñịnh các tiêu chí và mức ñiểm chi tiết. (Xem bảng
quy ñịnh mức ñiểm ñánh giá kết quả rèn luyện kèm
theo). Hàng năm có thể ñiều chỉnh, bổ sung các mức
ñiểm cho phù hợp với ñiều kiện thực tế.
1.3. Đánh giá k;t quc rèn luyn và khung ñiFm
(ñược áp dụng cho năm học 2010 - 2011)
Nội dung và căn cứ ñánh giá kết quả
rèn luyện

Khung
ñiểm

1. Đánh giá về ý thức và kết quả học
tập, nghiên cứu khoa học: Căn cứ ñể
xác ñịnh ñiểm là tinh thần vượt khó,
phấn ñấu vươn lên, kết quả học tập,
nghiên cứu khoa học.

(0 - 30)
ñiểm
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2. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp
hành nội quy, quy chế Nhà trường: căn cứ
ñể xác ñịnh ñiểm là ý thức và kết quả chấp
hành các nội quy, quy chế, quy ñịnh hiện
hành ñược áp dụng trong Nhà trường.

(0 - 25 )
ñiểm

3. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia
các hoạt ñộng chính trị - xã hội, văn hóa,
văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ
nạn xã hội: Căn cứ ñể xác ñịnh ñiểm là ý
thức và kết quả tham gia các hoạt ñộng
rèn luyện về chính trị - xã hội, văn hóa,
văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ
nạn xã hội.

(0 – 20 )
ñiểm

4. Đánh giá về phẩm chất công dân và
quan hệ với cộng ñồng: căn cứ ñể xác
ñể xác ñịnh ñiểm là kết quả chấp hành
các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; mối quan hệ
với cộng ñồng, tinh thần giúp ñỡ bạn bè,
cưu mang người gặp khó khăn.

(0 - 15 )
ñiểm

5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham
gia công tác phụ trách lớp, các ñoàn thể,
tổ chức trong Nhà trường hoặc ñạt ñược
thành tích ñặc biệt trong học tập, rèn

(0 – 10)
ñiểm
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luyện của sinh viên: căn cứ ñể xác ñịnh
ñiểm là ý thức, mức ñộ hoàn thành
nhiệm vụ ñối với sinh viên ñược phân
công quản lý lớp, các tổ chức Đảng,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội sinh viên và các tổ chức khác
trong Nhà trường; hoặc những sinh viên
khác có thành tích ñặc biệt trong học

1.4. Phân lo]i k;t quc và quy trình ñánh giá k;t
quc rèn luyn
1.4.1. Phân loại kết quả rèn luyện
- Kết quả rèn luyện ñược phân thành các loại sau:
a. Từ 90 ñến 100 ñiểm

: loại Xuất sắc

b. Từ 80 ñến dưới 90 ñiểm : loại Tốt
c. Từ 70 ñến dưới 80 ñiểm : loại Khá
d. Từ 60 ñến dưới 70 ñiểm : loại Trung bình khá
e. Từ 50 ñến dưới 60 ñiểm : loại Trung bình
f. Từ 30 ñến dưới 50 ñiểm : loại Yếu
g. Dưới 30 ñiểm

: loại Kém

- Những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo toàn
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trường trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không
ñược vượt quá loại Trung bình.
1.4.2. Quy trình ñánh giá kết quả rèn luyện
- Đầu mỗi năm học, sinh viên ñược phổ biến
công khai Quy ñịnh này vào tuần sinh hoạt ñầu khoá.
- Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự
ñánh giá theo mức ñiểm chi tiết ñã ñược Hiệu
trưởng Nhà trường quy ñịnh.
- Tổ chức họp tổ, lớp tiến hành xem xét và thông
qua mức ñiểm của từng sinh viên, trên cơ sở phải
ñược quá nửa ý kiến ñồng ý của tập thể lớp và có
biên bản họp kèm theo.
- Ban cán sự các lớp, Bí thư chi ñoàn, Chi hội
trưởng họp cùng chủ nhiệm khối tiến hành xem xét
mức ñiểm của từng sinh viên.
- Hội ñồng ñánh giá kết quả ñiểm rèn luyện của
Nhà trường xem xét, thông qua và trình Hiệu trưởng
công nhận.
- Kết quả ñánh giá, phân loại rèn luyện của sinh
viên ñược phòng Công tác Chính trị Học sinh – Sinh
viên thông báo công khai cho từng sinh viên biết, và
ñược lập thành sổ ñiểm lưu trữ tại Phòng Công tác
Chính trị Học sinh – Sinh viên.
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1.5. T1 chZc ñánh giá và s5 dng k;t quc
ñánh giá
1.5.1. Hội ñồng ñánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
- Cơ cấu, tổ chức Hội ñồng ñánh giá kết quả rèn
luyện sinh viên: Hiệu trưởng ra quyết ñịnh thành lập
Hội ñồng ñánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.
Thành phần hội ñồng bao gồm:
+ Chủ tịch Hội ñồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu
trưởng ñược Hiệu trưởng ủy quyền.
+ Ủy viên thường trực: Trưởng phòng Công tác
chính trị Học sinh – Sinh viên.
+ Các ủy viên khác: Trưởng các phòng, ban có
liên quan, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên, các chủ nhiệm khối,
giáo vụ khối.
1.5.2. Thời gian ñánh giá kết quả rèn luyện
- Việc ñánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh
viên ñược tiến hành theo từng học kỳ, năm học và
toàn khóa học.
- Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng ñiểm ñạt
ñược của 5 nội dung ñánh giá chi tiết của Trường.
- Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng
của ñiểm rèn luyện các học kỳ của năm học ñó. Sinh
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viên nghỉ học tạm thời, khi Nhà trường xem xét cho
học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính ñiểm rèn
luyện. Sinh viên lưu ban xuống khóa dưới ñiểm rèn
luyện ñược lấy của năm học trước.
- Điểm rèn luyện toàn khoá là trung bình chung
của ñiểm rèn luyện các năm học của khoá học (ñã
ñược nhân hệ số) và ñược tính theo công thức sau:
n

∑
R =

ri x k

i

i=1
n

∑

k

i

i =1

Trong ñó:
r: là ñiểm rèn luyện toàn khoá;
ri: là ñiểm rèn luyện của năm học thứ i;
ki: là hệ số của năm học thứ i;
n: là tổng số năm học.
Hệ số ñiểm rèn luyện ñược quy ñịnh cho các khối
lớp sinh viên như sau: Năm thứ nhất = 1,0; Năm thứ
hai = 1,1; Năm thứ ba = 1,2; Năm thứ tư = 1,3; Năm
thứ năm = 1,4; Năm thứ sáu = 1,5
1.6. S5 dng k;t quc ñánh giá
- Kết quả phân loại rèn luyện toàn khóa học của
69

từng sinh viên ñược lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên
của Trường và ghi vào bảng ñiểm kết quả học tập và
rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường.
- Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc ñược
Nhà trường xem xét biểu dương khen thưởng.
- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ loại khá trở
lên ñược ñưa vào diện xét cấp học bổng khuyến
khích học tập và các loại học bổng khác ngoài ngân
sách Nhà nước.
- Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả
năm học phải tạm dừng học 01 năm ở năm học tiếp
theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ
2 thì sẽ buộc thôi học.
1.7. Quy3n khi;u n]i v3 k;t quc ñiFm rèn luyn
Trong trường hợp sinh viên thấy việc ñánh giá kết
quả rèn luyện không chính xác, sinh viên có quyền
khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu
trưởng; nếu cấp trường ñã xem xét lại mà chưa thấy
thỏa ñáng, có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền
theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Khung ñiểm ñánh giá rèn luyện của sinh viên:
(Ban hành theo Quy;t ñQnh sP 1526/QĐĐHYHN ngày 8/6/2010 cDa Hiu trư ng TrưMng
Đ]i h)c Y Hà N=i).
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2. Điểm kiểm tra và thi
- Kiểm tra sau mỗi ñơn vị học trình (lượng giá quá
trình ñào tạo).
- Thi sau mỗi học phần ñể tích luỹ chứng chỉ (lượng
giá kến thức):
Đối với các môn học (theo từng chuyên ngành
ñào tạo) như: Khoa học cơ bản, Y học cơ sở, Y học
Răng Hàm Mặt cơ sở, Tiền lâm sàng, sau mỗi học
phần sinh viên phải có một ñiểm thi (một chứng chỉ).
Đối với các môn học (theo từng chuyên ngành ñào
tạo) như: Y học lâm sàng, Điều dưỡng Nội, Ngoại Phụ
sản, Truyền Nhiễm sau mỗi học phần sinh viên có hai
ñiểm thi (chứng chỉ lý thuyết và thực hành).
3. Cách tính ñiểm kiểm tra, ñiểm thi, ñiểm trung
bình chung
Cách ñánh giá h)c phEn:
1. Điểm tổng hợp ñánh giá học phần (gọi là ñiểm
học phần) bao gồm: ñiểm kiểm tra thường xuyên
trong quá trình học tập,ñiểm ñánh giá nhận thức và
thái ñộ tham gia thảo luận,ñiểm dánh giá phần thực
hành,ñiểm chuyên cần, ñiểm thi giữa học phần,ñiểm
tiêu luận và ñiểm thi kết thúc học phần,trong ñó ñiểm thi
kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và
phải có trọn số không dưới 50%của ñiểm học phần.
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2. Việc lụa chọn cho các hình thức ñánh giá bộ
phận và trọng số của các ñiểm ñánh giá bộ phận
củng như cách tính ñiểm tổng hợp ñánh giá học
phần do bộ môn ñề xuất, ñượcHiệu trưởng phê
duyệt và phải ñược quy ñịnh trong ñề cương chi tiết
của học phần. Các bộ môn phải công khai cách cho
ñiểm học phần với sinh viên ngay trong buổi học ñầu
tiên của học phần ñó.
3. Sinh viên phải tham dự ñầy ñủ các bài thực
hành. Những sinh viên không tham dự ñủ các bài
thực hành thì không ñược thi lý thuyết, sinh vien phải
tự liên với bộ môn ñể thưc tập bù.
4. Điểm thi lâm sàng ñược tính riêng và có giá trị
tương ñương như 1 học phần hoặc môn học khác.
Trường hợp thi lâm sàng chưa ñạt, sinh viên phải
học lại lâm sàng 1 tầu ñối với học phần có < 3 ñơn vị
học trình, hoặc 2 tuần ñối học phần có > 3 ñơn vị
học trình.
Đối với các môn học lâm sàng, nếu sinh viên nghỉ
học có lý do chính ñáng nhưng không vượt quá 10%
tổng thời gian học lâm sàng và ñược sự ñồng ý của
bộ môn, thì sẽ ñược ñị học bù vào buổi tối và ngày
nghỉ. Thời gain học bù phải có phải có xác nhận của
bác sỹ trực hoặc cán bộ giảng dạy của bộ môn.
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Cách tính ñiFm kiFm tra, thi:
1. Điểm kiểm tra thường kỳ, ñiểm thi kết thúc học
phần ñược chấm theo thang ñiểm từ 0 ñến 10, làm
tròn ñến phần nguyên.
Công thức tính ñiểm trung bình chung học tập:
Trong ñó:
N

∑
A =

a in

i

i=1
N

∑

n

i

i=1

A là ñiểm trung bình chung học tập;
ai là ñiểm thi kết thúc học phần thứ i;
ni là số ñơn vị học trình của học phần thứ i;
N là tổng số học phần.
- Điểm trung bình chung học tập của mỗi kỳ, mỗi
năm học, mỗi khóa học và ñiểm trung bình tất cả các
học phần tính từ ñầu khóa học ñược tính ñến hai
chữ số thập phân.
- Không tính ñen kết quả thi các học phần Giáo
dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, kết quả thi tốt
nghiệp ñối với các môn khóa học Mác-Lê nin vào
ñiểm trung bình học tập của học kỳ, năm học hay
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khóa học. Việc ñánh giá kết quả và ñiều kiện cấp
chứng chỉ ñối với các học phần này theo quy ñịnh
riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các Điểm trung bình chung học tập ñể xét thôi
học, ngừng học, ñược học tiếp,ñể xét tốt nghiệp và
ñiểm trung bình chung các học phần tính từ ñầu khóa
học ñược tính theo ñiểm cao nhất trong các lần thi.
4. Xếp loại kết quả học tập
Lo]i ñ]t:
Từ 9 ñến 10:

Loại Xuất sắc.

Từ 8 ñến cận 9:

Loại Giỏi.

Từ 7 ñến cận 8:

Loại Khá

Từ 6 ñến cận 7 :

Loại Trung bình khá

Từ 5 ñến Cận 6:

Loại Trung bình

Lo]i không ñ]t:
Từ 4 ñến cận 5:

Loại Yếu

Dưới 4:

Loại Kém

5. Xử lý vi phạm quy ñịnh thi và kiểm tra
1. Mức ñộ vi phạm, khung sử lý kỷ luật ñối với sinh
viên vi phạm ñược thực hiện theo quy chế tuyển sinh
Đại học học hiện hành.
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2. Trong khi kiểm tra thường kỳ, kết thúc học
phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận nếu vi phạm
quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý ñối với từng học phần
ñã vi phạm.
3. Sinh viên ñi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ ñều bị
kỷ luật ở mức ñình chỉ học tập 1 năm nếu vi phạm lần
thứ nhất và buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ hai.
6. Điều kiện học tập lên năm sau
Cuối năm học, nhà trường căn cứ vào số học
phần ñã học và ñiểm chung bình chung học tập của
năm học ñó ñể xét việc học tiếp lên năm sau.
- Có ñiểm chung bình học tập của năm học từ
5,00 trở lên.
- Có khối lượng các học phần bị ñiểm dưới 5 tính
từ ñầu khóa học không quá 25 ñơn vị học trình.
Trong những học kỳ kế sau, sinh viên phải chủ ñộng
ñang ký học và thi lại những học phần bị ñiểm dưới 5.
Trường hợp còn nợ không quá 25 ĐVHT của các học
phần tính từ ñầu khóa học thì ñược xét học tiếp.
7. Tạm thời ngừng học
Cuối năm học, nhà trường căn cứ vào số học
phần ñã học và ñiểm chung bình chung học tập của
năm học ñó ñể xét việc phải ngừng học của sinh viên.
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Sinh viên không thuộc diện ñược lên học tiếp
năm sau và buộc thôi học thì ñược ngừng học ñể có
thời gian củng cố kiến thức và thi trả nợ những học
phần chưa ñạt.
Thời gian ngừng học: thời gian sinh viên thuộc
diện ưu tiên ñược ngừng học ñể củng cố kiến thức,cải
thiện kết quả học tập tối ña không quá 2 năm cho toàn
khóa học ñối với cử nhân, không quá 3 năm cho từng
khóa học ñối với hệ bác sỹ. Trong thời gian tạm
ngừng học, sinh viên thuộc ñối tượng ưu tiên vẫn
ñược hưởng các chế ñộ ưu ñãi của nhà nước.
Sau thời gian nghỉ học, sinh viên ñược biến chế
vào tổ lớp của năm học sau và phải lên lớp học lại
các học phần chưa ñạt. hiệu trưởng xem xét có thể
bố chí cho các sinh viên này học một số học phần
của năm học tiếp theo nếu họ ñề nghị.
8. Sinh viên nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả
học tập
- Được ñộng viên vào lực lượng vũ trang.
- Bị ốm hoặc tại nạn cần phải ñiều trị thời gian dài
có xác nhận hợp lệ của cơ quan Y tế.
- Do nhu cầu cá nhân: những sinh viên này phải
học ít nhất 1 học kỳ ở trường và có ñiểm trung bình
chung các học phần tính từ ñâu khóa học từ 5,00 trở
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lên. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân
phải ñược tính vào thời gian học chính thức.
Những sinh viên này phải làm ñơn xin nghỉ học
gửi Hiệu trưởng. khi muốn quay lại học tiếp cũng phải
làm ñơn gửi Hiệu trưởng ít nhất 1 tuần trước khi bắt
ñầu học kỳ mới hoặc năm học mới.
9. Chuyển trường
1. Sinh viên ñược phép chuyển trường nếu có các
ñiều kiện sau:
- Trong thời gian học tập, nếu có gia ñình sinh
viên chuyển nơi cứ trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn cần thiết phải chuyển ñến trường gần nơi
cư trú của gia ñình ñể thuận lợi trong học tập.
- Xin chuyển ñến trường có ngành ñào tạo trùng
hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành ñào tạo mà
sinh viên ñang học.
2. Sinh viên không ñược phép chuyển trường nếu:
- Sinh viên ñã dự thi tuyển sinh vào trường xin
chuyển ñến nhưng không trúng tuyển hoặc có ñiểm thi
thấp hơn ñiểm xét tuyển của trường xin chuyển ñến
trong trường hợp trùng ñề thi tuyển sinh.
- Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa.
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú năm ngoài
vùng tuyển sinh của các trường xin chuyển ñến.
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- Sinh viên bị kỹ luật từ mức cảnh cáo toàn
trường trở lên.
3. Thủ tục chuyển trường:
- Sinh viên phải làm hồ sơ xin chuyển trường
theo quy ñịnh của nhà trường.
- Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển ñến
quyết ñịnh tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết ñịnh
việc học tiếp của sinh viên như: Năm học và số học
phần mà sinh viên chuyển ñến trường phải học bổ
sung trên cơ sỡ so sánh chương trình ở trường xin
chuyển ñi và trường xin chuyển ñến.
10. Thôi học
Cuối năm học, nhà trường căn cứ vào số học
phần ñã học và ñiểm chung bình chung học tập của
năm học ñó ñể xét việc thôi học của sinh viên.
- Có ñiểm trung bình chung học tập của năm học
dưới 3,50.
- Có ñiểm trung bình tất cả các học phần tính từ
ñầu khóa học dưới 4,00 sau 2 năm học; dưới 4,50
sau 3 năm học và dưới 4,80 sau từ 4 năm học trở lên.
- Đã hết thời gian tối ña ñược phép học tại trường
theo quy ñịnh.
- Bị kỹ luật lần thứ 2 vì ñi thi hộ hoặc người khác
thi hộ.
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sinh viên thuộc diện thôi học ñược trả về ñịa
phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Nhà
trường có chách nhiệm thông báo cho ñịa phương
và gia ñình sinh viên biết chậm nhất 1 tháng sau khi
có quyết ñịnh cho thôi học.
11. Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
Thi tốt nghiệp
1. Thi tốt nghiệp cuối khóa có 2 hình thức:
- Khóa luận tốt nghiệp, thi thực hành và thi môn
khóa học Mác-Leenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thi viết tổng hợp ( kiến thức cơ sỡ và kiến thức
chuyên môn), thi thực hành và thi khóa học MácLenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Môn khóa học Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh
nào ñược chọn thi tốt nghiệp là do Hiệu trưởng quyết
ñịnh dựa trên hướng dẫn hàng năm của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Điểm khóa luận hoặc thi viết tổng hợp và ñiểm thi
thực hành ñược tính là 2 ñiểm riêng.
2. Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp
- Điều kiện ñược làm khóa luận tốt nghiệp do
Ban giám hiệu quy ñịnh cụ thể theo từng khóa học.
- Khối luận kiến thức của khóa học tương ñương
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với 10 ĐVHT.
- Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp dưới
sự hướng dẫn của 1 hoặc 2 cán bộ giảng dạy có
chuyên môn phù hợp và ít nhất 1 người có trình ñộ
từ giảng viên chính hoăc học vị thạc sỹ trở lên.
- Hàng năm vào ñâu năm học các bộ môn cơ sở
và chuyên nghành thông báo ñề tài khóa luận cho
sinh viên ñể sinh viên ñăng ký viết khóa luận.
Trường hợp số sinh viên ñăng ký nhiều hơn so với
thông báo của các bộ môn thì Hiệu trưởng sẽ quyết
ñịnh cụ thể căn cứ theo chế ñộ ưu tiên trong ñào tạo.
3. Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải thi
viết với ñề thi tổng hợp. tùy theo từng ñối tượng, Hiệu
trưởng sẽ quy ñịnh cụ thể các môn thi và thông báo cho
sinh viên và ñầu năm học cuối khóa.
Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Những sinh viên có ñủ các diều kiện sauthif
ñược xét tư cách thi tốt nghiệp:
- Cho ñến thời ñiểm xét thi tốt nghiệp, sinh viên
không ñược sơ cứu trách nhiệm hình sự.
- Tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương
trình, không còn học phần bị dưới ñiểm 5.
- Đã tốt nghiệp ngoại ngữ, ñã có các chứng chỉ
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Giáo dục Quốc phòng và chứng chỉ Giáo dục thể chất.
- Được xếp loại ñạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn
học Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành ñầy ñủ trách nhiệm và nghĩa vụ ñối
với nhà trường.
2. Công nhận tốt nghiệp:
Căn cứ ñề nghị Hội ñồng xét tốt nghiệp, Hiệu
trưởng ký quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp cho
những sinh viên ñủ các ñiều kiện xét tốt nghiệp và có
ñiểm thi tốt nghiệp hoặc khóa luận từ 5 trở lên.
Cấp bằng tốt nghiệp
1. Bằng tốt nghiệp ñại học ñược cấp theo ngành
ñào tạo.Bằng chỉ ñược cấp cho sinh viên khi ñã ghi
ñầy ñủ, chính xác các nội dung trên tấm bằng theo
quy ñịnh hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo, và ñã
có ảnh của người ñược cấp. Xếp theo hạng tốt nghiệp
ñược xác ñịnh theo ñiểm trung bình chung học tập
của toàn khóa học.
2. Đối với những sinh viên có kêt quả học tập
toàn khóa ñạt loại xuất sắc và giỏi, hạng tốt nghiệp
sẽ bị giảm ñi một mức nếu vào 1 trong các trường
hợp sau:
- Có số học phần phải thi lại vượt quá 5% so với
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tổng học phần quy ñịnh cho toàn khóa học.
- Đã bị kỹ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo
ở cấp trường trở lên.
3. Kết quả học tập của sinh viên kể cả lần thi lại
phải ñược ghi vào bảng ñiểm theo từng học phần.
Trong bẳng ñiểm ghi hướng chuyên sâu môn phụ
nếu có.
4. Sinh viên chưa hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp, các môn thi tốt nghiệp hoặc các chứng chỉ
giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhưng ñã
hết thời gian tối ña ñược phép học, trong thời gian 3
năm tính từ ngày kết thúc khóa học, ñược trở về
trường trả nợ ñể có ñủ ñiều kiện xét tốt nghiệp cùng
các sinh viên khóa dưới.
5. Sinh viên không tốt nghiệp ñược cấp giáy
chứng nhận về các học phần ñã học trong chương
trình ñào tạo của trường.
II. HỢP TÁC QUỐC TẾ
1. Quy ñịnh chung
- Người nước ngoài ñến học tập, nghiên cứu,
thực tập tại trường Đại học Y Hà nôi ñược gọi là lưu
học sinh. Lưu học sinh có trách nhiệm thực hiện ñầy
ñủ các quy chế, nội quy của Bộ Giáo dục và ñào tạo
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về công tác người nước ngoài học tập tại Việt Nam
(Quyết ñịnh số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày
25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục) cũng như
tuân thủ nội quy và quy chế của trường Đại học Y Hà
Nội như tất cả các sinh viên Việt Nam cùng học
chương trình , hệ ñào tạo của trường.
- Phòng Hợp tác Quốc tế là phòng ñầu mối liên hệ
và kết hợp với các phòng Công tác học sinh sinh viên,
Phòng Đào tạo Đại học quản lý ñối với lưu học sinh.
2. Thủ tục nhập học
- Sau khi ñược Bộ Giáo dục và ñào tạo và
Trường Đại học Y Hà Nội ñồng ý tiếp nhận lưu học
sinh, khi ñến nhập học lưu học sinh cần mang theo
các văn bản sau:
+ Tóm tắt lí lịch
+ Bản sao các văn bằng
+ Công văn ñồng ý tiếp nhận sinh viên
+ Bản sao hộ chiếu
+ Các giấy tờ khác có liên quan
+ Ảnh
- Trường Đại học Y Hà Nội sẽ ra quyết ñịnh tiếp
nhận lưu học sinh sau khi xem xét các giấy tờ trên.
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3. Thủ tục xuất nhập cảnh
CWp visa và gia h]n visa
Đối với các lưu học sinh ñến học tập tại trường
Đại học Y Hà Nội, ñể xin cấp mới hoặc gia hạn visa,
Lưu học sinh cần liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế
trước khi ñến học tập tại trường ít nhất là 20 ngày ñể
làm các thủ tục cần thiết.
Hh sơ xin cWp ho&c gia h]n visa ghm:
Đơn xin cấp/ gia hạn visa
Hộ chiếu
Ảnh
Tóm tắt lí lịch
Lệ phí xin cấp/gia hạn visa
Trong trường hợp về nước nghỉ hè, nghỉ lễ… lưu
học sinh phải có ñơn gửi ñến phòng Hợp tác Quốc tế,
phòng Đào tạo Đại học, phòng Công tác học sinh sinh
viên trước thời gian dự kiến về nước 10 ngày làm việc.
Gici quy;t các ñ3 nghQ cDa lưu h)c sinh
Tùy thuộc vào ñề nghị của lưu học sinh, các ñề
nghị sẽ ñược giải quyết muộn nhất sau 5 ngày làm
việc kể từ thời ñiểm phòng Hợp tác Quốc tế nhận
ñược ñơn ñề nghị của lưu học sinh.
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PHẦN III: HỌC BỔNG - HỌC PHÍ - LỆ PHÍ
I. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC
1. Mức ñóng học phí
1.1. MZc h)c phí cho sinh viên h chính quy
Được áp dụng theo nghị ñịnh 49/2010/NĐCP
ngày 14/5/2010 của Thủ tướng chính phủ về học phí
của sinh viên hệ chính quy.
Năm học 2010 – 2011: 340.000 ñồng/tháng/sinh
viên
1.2. MZc h)c phí cDa sinh viên h t]i chZc,
sinh viên ñào t]o theo chương trình chWt lưGng
cao (chương trình ñào t]o tiên ti;n), sinh viên
nư\c ngoài: nhà trường có quy ñịnh cụ thể.
2. Tiền ở ký túc xá (áp dụng cho năm học 2010 - 2011)
2.1. ĐPi v\i sinh viên:
- Mức thu: 100.000 ñồng/tháng/1 người.
- Thời gian thu tiền: tính 10 tháng cho một năm học
3. Thời gian thu
Học phí ñược thu 10 tháng/năm học, thu tập
trung thành hai kỳ, mỗi kỳ 05 tháng.
Thời ñiểm ñóng học phí: trong năm học, học phí,
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tiền ở ký túc xá ñược thu làm hai ñợt:
+ Đợt 1: thời ñiểm thu vào ñầu học kỳ I (sau kỳ
nghỉ hè, sinh viên ñến trường).
+ Đợt 2: thời ñiểm thu vào ñầu học kỳ II (sau nghỉ
tết Nguyên ñán sinh viên ñến trường).
- Thời gian thu cụ thể sẽ ñược phòng CTCT &
HSSV thông báo ñến toàn thể sinh viên trước khi
nghỉ hè và trước khi nghỉ tết.
- Đối với tân sinh viên sẽ nộp học phí kỳ một năm
thứ nhất ngay vào ngày ñầu tiên ñến nhập trường
theo giấy báo nhập học.
ĐQa ñiFm n=p h)c phí: tại phòng Tài chính - Kế
toán, Tầng 1-Tòa nhà A1.
4. Các yêu cầu khác ñối với sinh viên
- Khi nộp tiền sinh viên phải ký và nhận biên lai
thu tiền ñầy ñủ; phải kiểm tra các thông tin ghi trên
biên lai như: Họ tên, tổ lớp, số tiền v.v. Nếu thấy có
sai sót phải báo ngay cho cán bộ thu tiền của phòng
Tài chính - Kế toán ñể chỉnh sửa.
- Biên lai thu tiền học phí sinh biên phải lưu giữ
trong suốt quá trình học tập trong Nhà trường (không
ñược ñể rách rời, chắp vá hoặc tấy xóa).
- Sinh viên phải thực hiện nộp ñầy ñủ các khoản
86

tiền học phí, ký túc xá,... ñúng kỳ hạn. Không ñược
nợ học phí, tiền ở ký túc xá. Trường hợp ñặc biệt, có
lý do chính ñáng sinh viên phải viết ñơn giải trình và
cam kết thời ñiểm nộp, phải ñược sự ñồng ý của phòng
Công tác chính trị học sinh sinh viên, Ban quản lý Ký
túc xá và phòng Tài chính - Kế toán thì sẽ nộp vào các
ngày thứ 2 và thứ 5 trong tuần.
- Các trường hợp ñược trả lại học phí theo quyết
ñịnh khi ñến làm thủ tục nhận lại tiền tại phòng TCKT
cần photo quyết ñịnh và nhất thiết phải có ñủ các biên
lai ñã nộp tiền và phải hoàn trả các biên lai ñó ñể
phòng TCKT làm cơ sở thanh toán với ngân sách.
Lưu ý sinh viên nên lưu giữ tất cả các quyết ñịnh
miễn, giảm học phí (nếu có) ñể thuận tiện khi có yêu
cầu cần ñối chiếu thu nộp học phí.
5. Giải quyết vướng mắc
Sinh viên, học viên ñang học tại trường ĐHYHN
có các vướng mắc liên quan về vấn ñề tài chính sẽ
ñược giải ñáp tại phòng TCKT. Khi ñến phòng TCKT
ñể giải ñáp sinh viên, học viên phải mang theo thẻ
sinh viên và các giấy tờ cần thiết có liên quan ñến
vướng mắc ñể chứng minh, làm rõ. Phòng TCKT chỉ
giải quyết vướng mắc tại phòng TCKT, không chấp
nhận giải quyết các yêu cầu giải ñáp thiếu căn cứ và
ngoài phạm vi phòng TCKT.
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6. Phí trông giữ xe ñạp, xe máy
Theo quy ñịnh của Nhà trường tùy từng thời ñiểm.
II. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Theo quy ñịnh, học phí ñược thu 10 tháng/năm và
ñược thu theo từng học kỳ (theo Nghị ñịnh số
49/2010/NĐ-CP quy ñịnh về miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập).
1. Đối tượng ñược miễn học phí
- Người có công với cách mạng và thân nhân của
người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu ñãi
người có công với cách mạng số 26/2005/PLUBTVQH11 ngày 29/6/2005
- Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên
giới, vùng cao, hải ñảo và các xã có ñiều kiện kinh tế
- xã hội ñặc biệt khó khăn.
- Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi
nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về
kinh tế.
- Sinh viên hệ cử tuyển.
- Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ
có thu nhập tối ña bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.
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2. Đối tượng ñược giảm 50% học phí
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao ñộng hoặc mắc bệnh nghề
nghiệp ñược hưởng trợ cấp thường xuyên.
3. Cơ chế miễn giảm học phí
- Việc miễn, giảm học phí sẽ ñược thực hiện
trong suốt thời gian học tập tại Nhà trường, trừ
trường hợp có những thay ñổi về lý do miễn hoặc
giảm học phí.
- Nhà trường thực hiện cấp trực tiếp tiền hỗ trợ
miễn, giảm học phí cho các ñối tượng sinh viên
ñược miễn, giảm học phí theo quy ñịnh ñể sinh viên
ñóng học phí ñầy ñủ cho Nhà trường.
- Tất cả sinh viên (bao gồm cả ñối tượng ñược
xét miễn, giảm học phí) ñều phải ñóng 100% học phí
tính từ học kỳ I năm học 2010 - 2011.
III. TRỢ CẤP XÃ HỘI
1. Đối tượng ñược xét trợ cấp xã hội
Đối tượng ñược hưởng TCXH là học sinh, sinh
viên ñang học tại các trường ñào tạo công lập hệ
chính quy tập trung – dài hạn trong nước thuộc các
diện sau ñây :
- Học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người ở
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vùng cao. Căn cứ ñể xác ñịnh người dân tộc ít người
là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố
mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong ñó
có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Người
dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít
người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu
thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính
theo thời ñiểm vào học tại trường ñào tạo).
- Học sinh, sinh viên là người là mồ côi cả cha
lẫn mẹ không nơi nương tựa. Đây là những người
không có người ñỡ ñầu chính thức, không có nguồn
chu cấp tường xuyên (học sinh, sinh viên phải xuất
trình giấy xác nhận của cơ quan thương binh xã hội
cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở ñề nghị của
phường, xã nơi học sinh, sinh viên cư trú).
- Học sinh, sinh viên là người tàn tật theo quy
ñịnh của Nhà nước tại Nghị ñịnh số 81/CP ngày
23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế,
khả năng lao ñộng bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn
tật ñược Hội ñồng y khoa có thẩm quyền xác ñịnh
(hồ sơ thủ tục giám ñịnh y khoa áp dụng theo hướng
dẫn tại Thông tư số 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của
liên Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế).
Học sinh, sinh viên thuộc diện này phải xuất trình
biên bản giám ñịnh y khoa và xác nhận của UBND
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xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh ñặc biệt khó
khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người
mà gia ñình của họ thuộc diện xóa ñói giảm nghèo
(phải xuất trình giấy chứng nhận là hộ ñói nghèo do
Sở LĐTBXH cấp)
Học sinh, sinh viên thuộc diện ñược hưởng trợ
cấp xã hội phải làm ñơn xin hưởng trợ cấp xã hội và
phải xuất trình ñầy ñủ các giấy tờ theo quy ñịnh mới
ñược Nhà trường xét cho hưởng trợ cấp xã hội.
2. Thủ tục ñược xét trợ cấp xã hội
Liên hệ với Phòng Công tác chính trị Học sinh Sinh viên. Nhà trường xét trợ cấp xã hội cho sinh
viên từng năm học.
2.1. Hh sơ xét trG cWp xã h=i
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu tại
phòng Công tác chính trị Học sinh - Sinh viên).
- Giấy chứng nhận ưu tiên ñúng ñối tượng (bản
sao có công chứng, kèm theo bản gốc ñể ñối chiếu).
2.2. Hư\ng dmn n=p giWy chZng nh@n ưu tiên
a. Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao
- Giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của bố mẹ;
- Hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm
91

trở lên (tính từ thời ñiểm vào học tại trường ñào tạo).
b. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi
nương tựa
Giấy xác nhận của Sở Lao ñộng thương binh và
xã hội trên cơ sở ñề nghị của chính quyền phường,
xã nơi cư trú.
c. Sinh viên là người tàn tật, gặp khó khăn về
kinh tế
- Biên bản giám ñịnh y khoa của Hội ñồng Giám
ñịnh y khoa (khả năng lao ñộng bị suy giảm từ 41%
trở lên do tàn tật).
- Giấy xác nhận của chính quyền ñịa phương về
hoàn cảnh khó khăn.
d. Sinh viên có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn về
kinh tế, vượt khó học tập.
- Giấy chứng nhận hộ ñói/hộ nghèo có ghi rõ thời
hạn hưởng chính sách do Sở Lao ñộng thương binh
và xã hội cấp.
2.3. ThMi h]n n=p hh sơ xin trG cWp xã h=i
Trong vòng 30 ngày kể từ ñầu mỗi năm học hoặc
ngay khi ñược cấp mới giấy chứng nhận ưu tiên.
3.2. Thời gian hưởng trợ cấp: 5 tháng/1 học kỳ
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3.3. Thời ñiểm nhận trợ cấp
- Vào cuối mỗi học kỳ, cán bộ lớp và sinh viên
xung kích ñến nhận tiền trợ cấp tại phòng Tài chính Kế toán sau khi nhận ñược thông báo của phòng
Công tác chính trị Học sinh - Sinh viên;
- Sau 10 ngày ñược thông báo, nếu sinh viên
chưa ñến nhận tiền trợ cấp, số tiền sẽ ñược thu hồi
vào ngân sách.
IV. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
Sinh viên có kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên.
(Trung bình học tập từ 7,00 trở lên) ñược ñưa vào
diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và các
loại học bổng ngoài ngân sách Nhà nước.
Mỗi sinh viên một năm chỉ ñược nhận một loại
học bổng ngoài ngân sách (Trừ học bổng khuyến
khích học tập,học bổng trợ cấp xã hội).
1. Học bổng nhà nước
1.1 Đi3u kin ñF ñưGc cWp xét h)c b1ng
Không bị kỹ luật;
Đạt ñiểm Trung bình chung học tập từ 7 trở lên
và ñiểm rèn luyện từ khá trở lên;
Không có ñiểm thi và ñiểm kiểm tra dưới 5 (lấy
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ñiểm thi và ñiểm kiểm tra lần thứ nhất);
Thời gian hưởng học bổng: 5 tháng/ 1học kỳ;
1.2. Đi3u kin và mZc h)c b1ng ñưGc hư ng
-Mức học bổng cho sinh viên xuất sắc: 510.000
ñồng/tháng/sinh viên. (Có ñiểm trung bình chung học
tập từ 9 trở lên và có ñiểm rèn luyện là xuất sắc).
- Mức học bổng cho sinh viên giỏi: 408.000 ñồng/
tháng/sinh viên (Có ñiểm trung bình chung học tập từ
8 ñến cận 9 và có ñiểm rèn luyện là giỏi trở lên).
- Mức học bổng cho sinh viên khá: 340.000 ñồng/
tháng/sinh viên (Có ñiểm trung bình chung học tập từ 7
ñến cận 8 và có ñiểm rèn luyện là khá trở lên).
1.3. SP lưGng h)c b1ng cho mỗi học kỳ tuỳ
thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng
năm. Nhà trường sẽ phân bổ ñều cho các khoá.
2. Học bổng ngoài ngân sách
Tuỳ thuộc vào từng loại học bổng ngoài ngân
sách mà các nhà tài trợ sẽ yêu cầu các tiêu chí, chỉ
tiêu cũng như các tiêu chuẩn nhận học bổng.
Quy trình xét cấp học bổng:
- Thông báo/ Nhận thông báo của quỹ học bổng;
- Ra thông báo cho các lớp sinh viên xét chọn
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theo các tiêu chí của quỹ học bổng yêu cầu;
- Các lớp sinh viên tiến hành họp lớp, họp khối xét
bầu theo các tiêu chí, chỉ tiêu nhà trường thông báo;
- Các lớp, các khối gửi danh sách sinh viên dự
kiến nhận học bổng về Phòng Công tác chính trị học
sinh - sinh viên ñúng thời hạn mà thông báo yêu cầu.
- Sau khi tập hợp ñủ danh sách Phòng Công tác
chính trị học sinh - sinh viên sẽ ñưa danh sách dự
kiến nhận học bổng thông qua Hội ñồng khen thưởng
kỷ luật của Nhà Trường.
- Hội ñồng dựa trên các tiêu chuẩn, chỉ tiêu của
tuèng quỹ học bổng và danh sách ñề cử của các
khối, các lớp gửi lên Hội ñồng xem xét và ra quyết
ñịnh cuối cùng.
- Sau khi Hội ñồng khen thưởng kỷ luật thông
qua Phòng CTHSSV tiến hành ra quyết ñịnh.
- Các sinh viên có tên trong quyết ñịnh có nhiệm vụ
hoàn tất các thue tục hồ sơ ñể gửi cho quỹ học bổng.
- Tuỳ thuộc vào từng quỹ học bổng mà sinh viên
sẽ ñược nhận học bổng tại Trường hoặc tại ñịa ñiểm
mà Quỹ học bổng trao tặng.
Trong vòng 5 ngày công bố kết quả, sinh viên có
quyền kiến nghị với Phòng Công tác chính trị học sinh
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- sinh viên về kết quả xét cấp học bổng. Phòng Công
tác chính trị học sinh - sinh viên sẽ báo cáo Hội ñồng
Khen thưởng và kỷ luật ñể giải quyết thoả ñáng.
V. KHEN THƯỞNG
Mỗi năm, Nhà trường tổ chức xét khen thưởng
sinh viên ñạt thành tích cao trong học tập và rèn
luyện. Điều kiện ñể xét khen thưởng:
- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào;
- Điểm trung bình trung cả năm từ 8 trở lên;
- Không có ñiểm thi và ñiểm kiểm tra dưới 5 (lấy
ñiểm thi và ñiểm kiểm tra lần thứ nhất)
- Tham gia học tập chuyên cần và nhiệt tình với
phong trào chung của lớp và Nhà trường.
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